
 

 كتاب الورقات
 لإلمام اجلويين

 وشرحه لجالل الدين المحلي
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 محمد صالح محمد اإلتربي
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 مضل فال اهلل هيده من ، أعاملنا وسيئات أنفسنا رشور من تعاىل باهلل ونعوذ ، ونستغفره ونستعينه نحمده ، هلل احلمد إن         

 . ورسوله عبده حممًدا أن وأشهد ، له رشيك ال وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد ، له هادي فال يضلل ومن ، له

 . [ 102 : عمران آل ] ﴾ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ﴿       

  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿       

 . [ 1 : النساء ] ﴾

  األحزاب ] ﴾ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ﴿

: 70 ، 71 ] . 

 : بعد أما      

 . ضاللة بدعة وكل ، بدعة حمدثة وكل ، حمدثاهتا األمور ورش  حممد هدي اهلدي وخري ، اهلل كتاب احلديث أصدق فإن         

 : وبعد     

 أعدت بوينت اورب رشائح عن عبارة وأصله ، املحيل الدين جالل برشح للجويني الورقات كتاب عىل رشح فهذا         

 ..الكتاب تدريس أثناء للعرض

 ثم ، منهم طلب عىل بناء رشحه يتم الذي العرض ملف لدهيم يكون حتى للطلبة وأعطيت الرشائح هذه صورت وقد        

 .. منه االستفادة ليسهل واحد كتاب يف الرشائح هذه مجع يتم أن طلبوا

 أن إذ هلا موافقا الكتاب يطبع وأن ، هي كام العرض رشائح تظل أن هي األكثرين رغبة أن تبني :  الطلبة آراء وباستطالع     
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 املقدمة



 .. الرشح أثناء الدرس متابعة عىل ويعني ، الفهم ييرس ذلك

 .. فيه القراءة عىل اقترص ملن الكتاب من االستفادة لتتم الرشح أثناء ذكرت التي التعليقات بعض زيادة آخرون واقرتح

 جيعله أن وجل عز اهلل أسأل والذي – الكريم القارئ أهيا – يديك بني الذي الكتاب هذا مجيعاً  االقرتاحات هذه نتاج كان وقد
 . عليه والقادر ذلك ويل إنه .. وكاتبه قارئه به ينفع وأن ، لوجهه خالصا

 ما عىل اطلع رجالً  اهلل ورحم ، وأرشدين نصحني من كل كذلك و ، وساعدين أعانني من كل  خرياً  جيزي أن اهلل أسأل :  ً ختاما

 . الشاكرين من له وأنا ، إليه أرشدين نسيان أو خطأ أو زلل من فيه وجد وما ، قبله خري من فيه وجد فام ، كتبت

 

 املؤلف                                                                                                                                         

 حممد صالح اإلتريب                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

 هـ 1434شعبان  6كفرالشيخ                                                                                                                                                         

 م 2013يونيو  14                                                                                                                                                                        

      Facebook.com/ms_aboalashbal 
      Msaboalashbal@gmail.com 
      Ms_aboalashbal@yahoo.com 
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 مقدمة متهيدية

 ، الفقه أصول علم هو ما يعرف لكي للمبتدئ هامة املقدمة هذه 

 أكثر نحتاج ال املرحلة هذه يف ونحن كثرية تعريفات له الفقه أصول وعلم

 التي الكثرية التفاصيل يف الدخول دون العلم هذا عن مبسط تصور من

 .التعريف يف األصوليون يذكرها

 القواعد هي الفقه فأصول وعليه ، غريه عليه ُيبنى ما هو : األصل 

 .األدلة من األحكام استنباط قواعد وهي الفقه عليها ينبني التي
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 مقدمة متهيدية مقدمة متهيدية

 ما علم أصول الفقه ؟•

 ما القضايا التي يتناولها ؟•

 ما رتبته ؟•

 ما أهميته ؟•

 ما حكم تعلمه ؟•

 ما مصادره ؟•

 كيف نشأ هذا العلم ؟•

 أول من ألف في هذا العلم ؟من •

 التأليف في هذا العلمما اتجاهات •

 كيف تطور هذا العلم واستقر ؟•

 المؤلفة في هذا العلمالمهمة الكتب •

 أهمية كتاب الورقات•
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 تعريف علم أصول الفقه تعريف علم أصول الفقه
 :هو  

 قواعد استنباط األحكام من األدلة
 :أي  

 مجموعة القواعد التي يطبقها الفقيه على

 األدلة حتى يستطيع أن يستخرج منها

 األحكام الشرعية
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 تعريف علم أصول الفقه تعريف علم أصول الفقه



 مثال توضيحي مثال توضيحي
 :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 الشمسال صالة بعد الفجر حتى تطلع 

 :    الحكم     

 الفجر بعد الصالة حرمة  

 :    القاعدة   

 يقتضي التحريمالنهي   

 :    الدليل      

 ....... (ال صالة )  النبي حديث  
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 تحريم الصالة حتى تطلع الشمس                   

 التحريم                                                           

 ال صالة بعد الفجر حتى تطلع الشمس  : حديث 

                                      الحديث النبوي                  

 حكم تفصيلي

 حكم إجمالي

 دليل تفصيلي

 دليل إجمالي

 :عمل الفقيه 
بالقواعد التي  التفصيليةمن األدلة  التفصيليةاستنباط األحكام 

 وضعها األصولي
 

 :عمل األصولي 
 اإلجماليةمن األدلة  اإلجماليةوضع قواعد استنباط األحكام 
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 من خالل تعريف علم أصول الفقه
 

 قواعد استنباط األحكام من األدلة

 قواعد استنبـاط -1

 أحكــام -2                                

 أدلــة -3                                                  

 مستنبـط -4                                                                
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 أبواب علم أصول الفقه الرئيسية
 

 مستنبط قواعد أدلة أحكام
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 األحكام
 

فعل  الحاكم الحكم
 المكلف

المكلف 
 نفسه

 حيكم حاكم من له البد (وضعي أو تكليفي كان سواء) الرشعي احلكم أن األبواب هذه بني العالقة

 .به

 .احلكم بعد احلاكم مبحث جاء ولذلك

 واجبة الصالة فنقول املكلف بفعل متعلق احلكم أن أي املكلف فعل يف باحلكم حيكم إنام احلاكم إن ثم

 .املكلف فعل هي هذه فالصالة مثاًل 

 الشخص هو بمن خاص وباب به، التكليف يصح الذي الفعل برشوط خاص باب هناك كان ولذلك

 .يكلف الذي
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 األدلة
 

 الكتاب•

 السنة•

 اإلجماع•

 القياس•

متفق عليها  
 بين الجمهور

 مختلف فيها

 البراءة األصلية•

 المصلحة المرسلة•

 سد الذريعة•

 شرع من قبلنا•

 القول بأقل ما قيل•

 االستحسان•

 عمل أهل المدينة•
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 القواعد
 

 

قواعد عالقة 
 اللفظ بالمعنى

قواعد الجمع  
 والترجيح

 
 والظاهر والنص واملقيد واملطلق واخلاص العام : مثل باملعنى اللفظ عالقة قواعد

 .واملبني واملجمل

 بني اجلمع وقواعد األدلة ترتيب وباب النسخ باب فتشمل والرتجيح اجلمع قواعد أما

 .األدلة
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 أحوال المستنبط
 

 

 التقليد الفتوى االجتهاد
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 رتبة هذا العلم رتبة هذا العلم

 

 هذا العلم من أهم علوم اآلالت

 :ثالثة اآلالت علوم أهم

 األصول –املصطلح  –اللغة 
 

 . (سيأيت كام) املجتهد يف رشط العلوم هذه وحتصيل
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 أهمية هذا العلم أهمية هذا العلم
 

 يمكن الدارس من فهم مآخذ أقوال الفقهاء1.

 يمكن الدارس من الترجيح بين األقوال2.

يمكن الدارس من االجتهاد في معرفة 3.
، فتحصيله شرط في  أحكام النوازل

 المجتهد

هذه النقاط الثالثة متثل مراحل طالب العلم يف  

 .التدرج يف االستفادة من هذا العلم
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 حكم تعلم هذا العلم حكم تعلم هذا العلم

 *. تعلم هذا العلم فرض كفاية 

 .العلم هذا يتقن من بينهم من يوجد أن املسلمني عىل جيب أنه

 :ويكون فرض عين على 

 .من تصدى لإلفتاء 1.

 .من تصدى للقضاء 2.

 .  من تصدى لالجتهاد 3.
يصري هذا العلم فرض عني يف حق الثالثة املذكورين ألهنم حيتاجون إليه وال يمكنهم 

 إمتام تلك األعامل بدون علم أصول الفقه

17 



 نشأة علم األصول نشأة علم األصول

 ملسو هيلع هللا ىلص االستنباط يف عهد النيب 

الصحابة الذين كانوا يستنبطون على عهد النبي صلى اهلل عليه 
 *وسلم كانوا قليلي العدد مقارنة بعدد الصحابة 

 * *وجوده تدوين العلم ال يعني عدم عدم •

 القواعد لم تدون لعدم الحاجة إليها•

حصل االستنباط من الصحابة على عهد النبي صلى اهلل عليه •
 وسلم
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ُكُثر، فاملسلمون ملسو هيلع هللا ىلص الصحابة الذين رأوا النبي * 

الذين رأوا النبي يف حجة الوداع أكثر من مائة ألف 

والذين ، ملسو هيلع هللا ىلصالنبي ومع ذلك مل ينقل معظمهم عن 

 .جيتهدون كانوا أقل من ذلك

أي أن الصحابة كانوا قادرين عىل االستنباط يف ** 

الكتاب والسنة ألهنم َعَرٌب فصاح َنَزل القرآن بلغتهم 

عايشوا تنزيله فعلموا أسباب النزول وتعلموا األحكام 

من الرسول فكانوا يستنبطون األحكام عىل وفق 

القواعد التي ُدونت بعُد وإن مل تكن تلك القواعد قد 

 .ِصيغت عىل النحو الذي ندرسه بعد
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 ملسو هيلع هللا ىلصأمثلة على االستنباط يف عهد النيب  ملسو هيلع هللا ىلصأمثلة على االستنباط يف عهد النيب 

 

 .غزوة بني قريظة •

 

 .قضاء علي بن أبي طالب في النفر الثالثة •

 

 . حديث أبي سعيد الخدري في التيمم •
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 املثال األول املثال األول

 .غزوة بني قريظة 

  : األحزاب من انرصف يوم  اهلل رسول فينا نادى : قال عمر ابن عن

 فوت ناس فتخوف : قال ، « قريظة بني يف إال الظهر أحد يصلني ال »

 حيث إال نصيل ال : اآلخرون وقال ، قريظة بني دون وافصل   ، الوقت

 من واحًدا عنف فام » : قال الوقت فات وإن ،  اهلل رسول أمرنا

 . « الفريقني
 

 . (1770) ومسلم ، « الظهر » بدل « العرص » : بلفظ (946) البخاري أخرجه : عليه متفق
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 تعقيب على املثال األول تعقيب على املثال األول

 خاص احلديث هذا قال من الصحابة من أن القصة هذه يف الشاهد-

 وإن احلديث هبذا العمل من فالبد وعليه عامة املواقيت وأحاديث

 بني يف إال نصيل لن قالوا الذين هم وهؤالء املواقيت أحاديث خالف

 .قريظة

 بداللة الذهاب، يف واإلرساع التعجل املراد قالوا من الصحابة ومن-

 قبل َفَصلوا خيالفها أن يف ألحد يأذن مل النبي وأن املواقيت أحاديث

 .قريظة بني َيِصُلوا أن

 .النبي حياة يف النص فهم يف اجتهدوا الصحابة أن عىل دليل هذا ويف-
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 املثال الثاني املثال الثاني

 .  قضاء علي بن أبي طالب في النفر الثالثة 
 نفر ثالثة يف باليمن طالب أيب بن عيل قىض : قال ، أرقم بن زيد عن

 أترىض ، واحًدا واحًدا خيريهم فجعل ، واحد طهر يف امرأة عىل وقعوا

 ، « متشاكسون رشكاء أنتم » : فقال ، فأبوا ، هلذا الولد يكون أن

 الدية ثلثي عليه وجعل ، قرع للذي الولد وجعل بينهم فأقرع

 . « أرضاسه بدت حتى فضحك »  اهلل رسول فبلغ ، لآلخرين
 

 . األلباين وصححه ، (2269) داود وأبو ، (3490) النسائي أخرجه : صحيح
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 تعقيب على املثال الثاني تعقيب على املثال الثاني

 أن جاز ولذا أمة، يف رشكاء كانوا الثالثة النفر هؤالء أن القصة معنى-

 يعلموا مل لكنهم ،يطأها أن لغريه جيز مل وطِئها ولو أحدهم، يطأها

 ولذا وطئها، غريه أن منهم واحد كل يعلم ومل هي، تعلم مل أو احلكم

 عيل َفَعرض الولد، ملن ُيعرف مل ومحَلت واحد ُطهر يف عليها وقعوا ملا

 الولد يلحقه أن يف حقه عن يتنازل أن اثنني كل عىل طالب أيب بن

 !؟ يفعل فامذا ... فأبوا

 وُتشرتى ُتباع كاملتاع األمة أن حيث املتاع من غريه عىل الولد قاس-

 الثالثة عليهم لقسمناه متاع لدينا كان فلو للثالثة، ِملك فالولد وعليه

 = له خرجت فالذي قرعة، بينهم َأْقرع ولذا ُيقسم، ال الولد ولكن
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 تعقيب على املثال الثاني تعقيب على املثال الثاني

 ونصيب نصيبه أخذ قد يكون وبذلك الولد أبو هو صار القرعة =

 التي هي الولد قيمة جعل : ُيقسم ال الولد كان وملا اآلخرين، االثنني

 واحد كل يستحق إذن الدية، الولد وقيمة اآلخران، االثنان يستحقها

 .الدية ثلث منهام

 يقر ال ملسو هيلع هللا ىلص والنبي النبي، وأقره بالقياس عمل بذلك طالب أيب بن وعيل

 .باطل عىل أحًدا
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 املثال الثالث املثال الثالث

 .حديث أبي سعيد الخدري في التيمم 
 الصالة فحرضت سفر يف رجالن خرج : قال ، اخلدري سعيد أيب عن

 ، الوقت يف املاء وجدا ثم ، فصليا طيًبا صعيًدا فتيمام ، ماء معهام وليس

 فذكرا ،  اهلل رسول أتيا ثم ، اآلخر يعد ومل الصالة أحدمها فأعاد

 وقال ، « صالتك وأجزأتك السنة أصبت » : يعد مل للذي فقال ، ذلك

  « مرتني األجر لك » : وأعاد توضأ للذي
 

 . (533) برقم املشكاة يف األلباين وصححه ، (338) داود أبو أخرجه : صحيح
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 االستنباط يف عهد الصحابة االستنباط يف عهد الصحابة

 أمثلة
 بكر في الجد  أبي فتوى 1.

 المسألة الحجريةفتوى عمر بن الخطاب في 2.

 كالم ابن عباس في العول3.

 (المسألة المنبرية ) فتوى علي بن أبي طالب في الميراث 4.

فتوى عبداهلل بن مسعود في الرجل الذي مات عن المرأة 5.
 .التي لم يدخل بها 

27 



 املثال األول املثال األول

 :بكر في الجد فتوى أبي 

ذهب أبو بكر وابن عباس إلى أن الجد يحجب األخوة كاألب وهو 
 .مذهب أبي حنيفة 

 

وذهب علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود إلى توريث 
الجد مع األخوة األشقاء وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد  

 .وأبي يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة 
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 :في الميراث 

 .إذا وجد األب فإنه يحجب اإلخوة 

 .والجد هو أبو األب 

 فهل لو وجد الجد يحجب اإلخوة أم ال ؟

هذه المسألة لم تحدث على عهد النبي وإنما حصلت في خالفة 
 .أبي بكر ، فحكم بأن الجد مثل األب تماًما 

 .وذهب غيره إلى غير ذلك 

 .وهذا دليل على أنهم اجتهدوا في حكم تلك النازلة 
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 املثال الثاني املثال الثاني

 [ :أو الحجرية أو العمرية]المسألة المشركة 

 :ماتت وتركت 

 أخ شقيق أخوين ألم أم زوج

 ــــــــ الثلث السدس النصف

  ووافقهذهب إلى التشريك عمر بن الخطاب في القضاء الثاني 
 .زيد بن ثابت وجمع من الصحابة وهو مذهب مالك والشافعي 

وذهب علي وابن مسعود وابن عباس إلى عدم التشريك وهو 
 .مذهب الحنفية والحنابلة 
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أصل هذه المسألة أن األخ الشقيق ال يرث إال بعد أصحاب الفروض ألنه 
 .في الميراث يسمى عصبة 

 .واألخ ألم من أصحاب الفروض ولذلك يرث قبل العصبة 

استغرقت الفروض كل التركة فلم يبق شيء للعصبة  : في هذه المسألة
 .الذي هو هنا األخ الشقيق 

فصار األخ ألم وارًثا واألخ الشقيق غير وارث مع أن الشقيق هو األقرب  
للميت ألنه يدلى إليه باألب واألم خالًفا لألخ ألم الذي يدلى إلى الميت  

 .باألم فقط 

وتذكر كتب الميراث أن عمر بن الخطاب لما قضى بذلك قال اإلخوة  
أي أنك لو  ! هب أن أبانا حجًرا في اليم ألسنا أبناء أم واحدة ؟: األشقاء 

 .اعتبرت أن أبانا غير موجود فنحن أيًضا إخوة ألم 

ولذلك قضى عمر بن الخطاب بأن يشرك بين اإلخوة األشقاء واإلخوة ألم  
 .في هذه المسألة 
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 االستنباط يف عهد التابعني االستنباط يف عهد التابعني

 .تفرق الصحابة في األمصار •

 .ظهور مدرسة الحديث في المدينة •

 .في العراق الرأي ظهور مدرسة •

 .نشأة العلم على يد اإلمام الشافعي •

 .كتاب الرسالة •
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 بعد الرسالة حتى نهاية القرن الثالث بعد الرسالة حتى نهاية القرن الثالث

 بدأ العلماء يؤلفون يف مسائل مفردة

 أشهر املسائل اليت ألف فيها يف تلك الفرتة هي القياس

 :مثل 

 (هـ221/ت )إثبات القياس لعيسى بن أبان 

 (هـ 270/ت ) إبطال القياس لداود الظاهري 

 مل يصلنا شيء من تلك الكتب  

 

33 



 يف بداية القرن الرابع بدأ متايز األصوليني يف تناول املسائل األصولية إىل مدرستني     يف بداية القرن الرابع بدأ متايز األصوليني يف تناول املسائل األصولية إىل مدرستني    

 طريقة احلنفية : املدرسة األوىل 

 واشتهرت بطريقة الفقهاء واشتهرت بطريقة الفقهاء

 مدرسة اجلمهور: املدرسة الثانية 

 .واشتهرت بطريقة املتكلمني أو طريقة الشافعية  .واشتهرت بطريقة املتكلمني أو طريقة الشافعية 
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 مدرسة احلنفية  مدرسة احلنفية 
 نشأت يف  األصل لنصرة املذهب

 متيزت بكثرة الفروع الفقهية والتطبيقات على القواعد

 كان هلا أسلوب خاص يف التأليف خمالف لبقية املذاهب 

 :من أوائل كتبها يف القرن الرابع 

 (هـ325/ت)أصول الشاشي 

 (هـ340/ت) الكرخيأصول 

 (هـ370/ت)الفصول يف األصول للجصاص 
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 مدرسة اجلمهور   مدرسة اجلمهور  
مسيت بطريقة الشافعية ألن أكثر من ألفوا فيها كانوا من 

 .الشافعية 

 متيزت بالتنظري والتأصيل بعيًدا عن املذهب والفروع الفقهية

 مرت هذه املدرسة بعدة مراحل

 .مرحلة النشأة والتأسيس : املرحلة األوىل 

 مرحلة التطور: املرحلة الثانية 

 مرحلة االستقرار: املرحلة الثالثة 

 مرحلة املتون والشروح: املرحلة الرابعة 

 التجديد املعاصر: املرحلة اخلامسة 
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 النشأة والتأسيس: املرحلة األوىل  النشأة والتأسيس: املرحلة األوىل 

 .  كانت على يد اإلمام الشافعي 

 مل يكن التأليف فيها على نسق واحد أو لقضايا حمددة  

من بعد كتاب الرسالة وحتى نهاية القرن الرابع ألفت العديد من 

 .كتب األصول ولكن مل يصلنا منها حتى اآلن شيء
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 :من تلك الكتب  :من تلك الكتب 
 (هـ330/ت)شرح الرسالة ألبي بكر الصرييف 

 (هـ350/ت)األصول ألبي علي الطربي احلسن بن القاسم 

 (هـ 362/ت)اإلشراف على أصول الفقه ألبي حامد املروزي 

 (هـ365/ت)شرح الرسالة ألبي بكر القفال 

 (هـ375/ت)األصول ألبي بكر األبهري 

 ( هـ390/ت)منداد خويزاجلامع البن 

 ( .هـ392/ت)أصول الفقه ألبي بكر الدقاق 
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 التطور: املرحلة الثانية   التطور: املرحلة الثانية  

 :انتقل العلم مع بداية القرن اخلامس ملرحلة جديدة على يد اثنني 

 (هـ 403/ت) أبي بكر الباقالني املالكي : القاضي 

 (هـ 415/ت)  املعتزليأبي احلسن عبد اجلبار : القاضي 

 هذبا املسائل ووضحا ما يندرج حتتها

 أدخال كثريا من املسائل الكالمية فيه

من أهم ما ألف يف  ( حتى نهاية القرن اخلامس )ما كتب يف هذه الفرتة 

 علم األصول وجدير بالذكر أن هذه الكتب وصلتنا

 .انتقل العلم إىل املرحلة الثالثة يف نهاية هذا القرن 
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 :من كتب هذه املرحلة  :من كتب هذه املرحلة 
 ( .هـ 436/ت) املعتزلياملعتمد ألبي احلسني البصري 

 (هـ 476/ت)سحاق الشريازي إشرح اللمع ألبي  –التبصرة  –اللمع 

 (هـ 486/ت)قواطع األدلة ألبي املظفر السمعاني 

ألبي : إحكام الفصول يف أحكام األصول  –اإلشارة  –احلدود 
 ( .هـ474/ت)الوليد الباجي 

 (هـ458/ت)العدة ألبي يعلى الفراء 

 (  هـ406/ت)احلدود يف األصول البن فورك 

 (هـ 456/ت)اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم 
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 االستقرار: املرحلة الثالثة  االستقرار: املرحلة الثالثة 

انتقل العلم طوًرا جديًدا على يد اإلمام أبي املعالي 

 –التلخيص  –الورقات : وله يف األصول ( 478/ت)اجلويين 
 الربهان 

ثم تبلورت مالمح هذا التطور وانتظمت على يد تلميذه 

 –املنخول : والذي ألف يف األصول ( هـ 505/ت)الغزالي 
 . املستصفى  –شفاء الغليل  –املكنون 
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 القرن السادس القرن السادس

 بدأ العلماء يتناولون القضايا اليت تناوهلا الغزالي يف املستصفى فظهر 
 (هـ 510/ت) الكلوذانيالتمهيد يف أصول الفقه ألبي اخلطاب •

 (هـ513/ت )الواضح البن عقيل •

 ( هـ 518/ت)الوصول إىل األصول البن برهان •

 (هـ 536/ت)شرح الربهان للمازري •

 ( هـ543/ ت)احملصول البن العربي املالكي •
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فألف احملصول واختصره ( هـ606/ت)إىل أن جاء الرازي 

 .العمد ، املعتد ، الربهان ، املستصفى : من أربعة كتب 

وكذلك فعل اآلمدي يف كتابه اإلحكام يف أصول 

 األحكام

وتوالت الشروح واملختصرات على هذين الكتابني وما 

بعدهما وأعرض الناس عما قبل ذلك يف حقبة زمنية 

 .عرفت حبقبة الشروح واملختصرات 

فألف احملصول واختصره ( هـ606/ت)إىل أن جاء الرازي 

 .العمد ، املعتد ، الربهان ، املستصفى : من أربعة كتب 

وكذلك فعل اآلمدي يف كتابه اإلحكام يف أصول 

 األحكام

وتوالت الشروح واملختصرات على هذين الكتابني وما 

بعدهما وأعرض الناس عما قبل ذلك يف حقبة زمنية 

 .عرفت حبقبة الشروح واملختصرات 
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 ملاذا كتاب الورقات ؟ ملاذا كتاب الورقات ؟
 أول منت يف علم أصول الفقه

 خاٍل من املسائل الكالمية

 مؤلفه عالي الرتبة بني األصوليني

 مؤلفه أوتي الذروة يف البيان والفصاحة

 تلقاه أهل العلم بالقبول فمنهم من شرحه ومن نظمه ومن قام بالتحشية عليه

 بعد الكتاب عن اخلالفيات وذكر الراجح فقط

 منت واضح العبارات سهل األلفاظ

 اعتمده احلنابلة كأول كتاب يدرس يف علم األصول

 .له شروح معاصرة كثرية
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 يف املذهب احلنفي  يف املذهب احلنفي 
 ( .هـ330ت) املاتريديمآخذ الشرائع  ألبي منصور  -1

 ( .هـ340ت) الكرخياملشهور بأصول  الكرخياألصول لإلمام  -2

 ( .هـ370ت)الفصول يف األصول  للجصاص  -3

 ( .هـ430ت) الدبوسيتقويم األدلة وتأسيس النظر  ألبي زيد  -4

 ( .هـ482ت) للبزدوياألصول   -5

 ( .هـ490ت)األصول للسرخسي  -6

 ( .هـ790ت)املنار  للنسفي    -7

 

 ( .هـ330ت) املاتريديمآخذ الشرائع  ألبي منصور  -1

 ( .هـ340ت) الكرخياملشهور بأصول  الكرخياألصول لإلمام  -2

 ( .هـ370ت)الفصول يف األصول  للجصاص  -3

 ( .هـ430ت) الدبوسيتقويم األدلة وتأسيس النظر  ألبي زيد  -4

 ( .هـ482ت) للبزدوياألصول   -5

 ( .هـ490ت)األصول للسرخسي  -6

 ( .هـ790ت)املنار  للنسفي    -7
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 :يف املذهب املالكي  :يف املذهب املالكي 
 ( .هـ403ت)بكر الباقالني أبي التمهيد يف أصول الفقه للقاضي  -1

 ( .هـ474ت )إحكام الفصول يف أحكام األصول ألبي الوليد الباجي  -2

 ( .هـ544ت )احملصول يف علم األصول للقاضي ابن العربي املالكي  -3

 ( .هـ632ت)لباب احملصول من علم األصول البن رشيق  -4

ت )منتهى السول واألمل يف علمي األصول واجلدل البن احلاجب  -5

 ( .هـ646

 ( .هـ684ت)نفائس األصول يف شرح احملصول للقرايف  -6

 

 ( .هـ403ت)بكر الباقالني أبي التمهيد يف أصول الفقه للقاضي  -1

 ( .هـ474ت )إحكام الفصول يف أحكام األصول ألبي الوليد الباجي  -2

 ( .هـ544ت )احملصول يف علم األصول للقاضي ابن العربي املالكي  -3

 ( .هـ632ت)لباب احملصول من علم األصول البن رشيق  -4

ت )منتهى السول واألمل يف علمي األصول واجلدل البن احلاجب  -5

 ( .هـ646

 ( .هـ684ت)نفائس األصول يف شرح احملصول للقرايف  -6
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 :يف املذهب الشافعي  :يف املذهب الشافعي 
 ( .هـ478/ت)التلخيص  ،  والربهان  كالهما للجويين   -1

 ( .هـ489ت)قواطع األدلة  للمظفر السمعاني   -2

سحاق الشريازي  ألبي إ: شرح اللمع ، والتبصرة كلهم ، و اللمع  -3

 (.هـ476ت)

 ( .هـ505/ت)املستصفى ، واملنخول كالهما للغزالي -4

 ( .هـ606/ت)احملصول للرازي  -5

 ( .هـ631/ت)يف أصول األحكام  لسيف الدين اآلمدي اإلحكام  -6

 ( .هـ685/ت)منهاج األصول للبيضاوي  -7

 ( .هـ794ت)البحر احمليط  للزركشي  -8

 

 ( .هـ478/ت)التلخيص  ،  والربهان  كالهما للجويين   -1

 ( .هـ489ت)قواطع األدلة  للمظفر السمعاني   -2

سحاق الشريازي  ألبي إ: شرح اللمع ، والتبصرة كلهم ، و اللمع  -3

 (.هـ476ت)

 ( .هـ505/ت)املستصفى ، واملنخول كالهما للغزالي -4

 ( .هـ606/ت)احملصول للرازي  -5

 ( .هـ631/ت)يف أصول األحكام  لسيف الدين اآلمدي اإلحكام  -6

 ( .هـ685/ت)منهاج األصول للبيضاوي  -7

 ( .هـ794ت)البحر احمليط  للزركشي  -8

 
48 



 :يف املذهب احلنبلي  :يف املذهب احلنبلي 

 ( .هـ 458/ت)العدة ألبي يعلى الفراء  -1

 ( .هـ 510/ت)  الكلوذانيالتمهيد ألبي اخلطاب  -2

 ( .هـ 513/ت)الواضح  ألبي الوفاء بن عقيل  -3

 ( .هـ620/ت)روضة الناظر وجنة املناظر  البن قدامة  -4

(  هـ885/ت) املرداويالتحبري شرح التحرير  لسليمان  -5

 (هـ972/ت) الفتوحيشرح الكوكب املنري البن النجار  -6

 ( .هـ 458/ت)العدة ألبي يعلى الفراء  -1

 ( .هـ 510/ت)  الكلوذانيالتمهيد ألبي اخلطاب  -2

 ( .هـ 513/ت)الواضح  ألبي الوفاء بن عقيل  -3

 ( .هـ620/ت)روضة الناظر وجنة املناظر  البن قدامة  -4

(  هـ885/ت) املرداويالتحبري شرح التحرير  لسليمان  -5

 (هـ972/ت) الفتوحيشرح الكوكب املنري البن النجار  -6
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 بذلك تكون املقدمة قد انتهت
 ونبدأ يف كتاب الورقات

 فصل 

 يف بيان بعض التعريفات
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 :قـــــــال اجلـــــــــــــويين  :قـــــــال اجلـــــــــــــويين 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه  هذه أما بعد ف

 مؤلف من جزأين مفردين وذلك 

 عليه غريه بين يما فاألصل 

 ما يبنى على غريه والفرع 

 معرفة األحكام الشرعية اليت طريقها االجتهادوالفقه 

 الواجب واملندوب واملباح واحملظور واملكروه والصحيح والباطل  : سبعةواألحكام 

 ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه فالواجب 

 ما يثاب على فعله وال يعاقب على تركه واملندوب 

 ما ال يثاب على فعله وال يعاقب على تركه واملباح 

 ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله واحملظور 

 ما يثاب على تركه وال يعاقب على فعله واملكروه 
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 والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به 

 والباطل ما ال يتعلق به النفوذ وال يعتد به

 أخص من العلم والفقه 

   يف الواقع بهمعرفة املعلوم على ما هو والعلم 

 يف الواقعتصور الشيء على خالف ما هو واجلهل 

 واستدالليقع عن نظر  الوالعلم الضروري ما 

 وأما العلم املكتسب فهو املوقوف على النظر واالستدالل 

 فيه املنظور هو الفكر يف  : والنظر

 الدليل طلب : واالستدالل 

 باملطلوهو املرشد إىل  : والدليل

 جتويز أمرين أحدهما أظهر من اآلخر  : والظن

 جتويز أمرين ال مزية ألحدهما على اآلخر  : والشك

 الفقه طرقه على سبيل اإلمجال وكيفية االستدالل بهاوأصول 
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 يشتمل النص السابق على املسائل اآلتية

 تعريف األصل ، الفرع ، الفقه-

 تعريف كل حكم من األحكام الشرعية-

 عالقة الفقه بالعلم-

 تعريف العلم ، اجلهل-

 تعريف اجلهل-

 العلم الضروري ، املكتسبتعريف -

 تعريف النظر ، االستدالل-

 تعريف الدليل-

 تعريف الظن ، الشك-

 تعريف أصول الفقه-

 
53 



 بيان التعريفات السابقة بيان التعريفات السابقة
 .ما يبنى عليه غريه : األصل 

 ما يبنى على غريه: الفرع 

 معرفة األحكام الشرعية اليت طريقها االجتهاد: الفقه 

 

 (التكليفية والوضعية وسيأتي بيانها (         ) العلم )         

 العلم باألحكام الشرعية فقط: الفقه 

 الفقه أخص من العلم: إذن  
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 معرفة املعلوم على ما هو به يف الواقع : العلم 

 

 ضروري                               مكتسب                  

 

 استداللو نظريقع عن          استداللو نظرال يقع عن 

 

 االستدالل                            النظر                 

 

 (املرشد إىل املطلوب ) طلب الدليل الفكر يف املنظور فيه               
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  اليت ذكرها اجلويين أبواب أصول الفقه

 :  وأبواب أصول الفقه : )قال اجلويين 

   ،   أقسام الكالم

،  واجململ واملبني ، والعام واخلاص ، واألمر والنهي 

 واملؤولوالظاهر 

 واألفعال 

 والناسخ واملنسوخ 

 واإلمجاع 

 واألخبار 

 والقياس 

 واحلظر واإلباحة 

 وترتيب األدلة 

 (وأحكام اجملتهدين ،  واملستفيت وصفة املفيت

 

 األدلة  

 القرآن

 االستنباط منهقواعد 

 السنة

 بني الكتاب والسنة

 الدليل الثالث

 ضوابط نقل األدلة الثالثة

 الدليل الرابع

 الدليل اخلامس

 العالقة بني األدلة

 حال املكلف
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 فصل يف

 األحكام الشرعية
ال يوجد يف الكتاب من هذا الفصل سوى التعريفات وزيدت هذه 

 األمور ألهميتها البالغة
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 األحكام الشرعية

 األحكام التكليفية األحكام الوضعية



 األحكام التكليفية
هي جمموعة األحكام اليت البد أن  

يوصف أي فعل للمكلف بواحد منها ، 

وال جيتمع أحدها مع اآلخر من جهة  

 واحدة
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 وجه قسمة األحكام التكليفية
 يسكتوإما أن ينهى  وإما أن يأمر الشرع إما أن

 :كالهما جازم أو غري جازم  النهيو األمرو
 فاألمر اجلازم هو اإلجياب

 واألمر غري اجلازم هو االستحباب
 والنهي اجلازم هو التحريم

 والنهي غري اجلازم هو الكراهة
 وسكوت الشارع أو التخيري بني الفعل وعدمه هو اإلباحة
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 األحكام التكليفية
 الوجوب

 االستحباب

 اإلباحة

 الكراهة

 التحريم
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 . الوجوب : هو التكليفي الحكم

 هو الحكم هذا خالل من ثبت الذي والفعل
 . الخمسة األحكام في وهكذا الواجب

 الواجب : الوجوب

 المستحب : االستحباب

 المباح : اإلباحة

 المكروه : الكراهة

 المحرم : التحريم
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 تعريف األفعال الثابتة بهذه األحكام
 ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه:  الواجب

 ما يثاب على فعله ، وال يعاقب على تركه: املندوب 

 ما يثاب على تركه ، ويعاقب على فعله: احملظور 

 ما ال يثاب على فعله وال يعاقب على تركه:املباح 

 ما يثاب على تركه ، وال يعاقب على فعله  : املكروه 
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 الواجب الواجب

 هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه:الواجب 

 :ينقسم الواجب إىل قسمني 

 واجب عيين: األول 

 وهو ما جيب على كل مكلف بعينه

 :واجب كفائي : الثاني 

 وهو ما طلب إجياده من جمموع املكلفني دون النظر إىل فاعله
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 :مالحظات  :مالحظات 

يتعني يف حق القادرين  الكفائيالواجب 

 عليه إىل أن  يوجد من يقوم به

أثم كل  الكفائيإذا مل ُيَقم الواجب 

 قادر وكل حبسب قدرته
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 املستحب املستحب

 ما يثاب فاعله وال يعاقب تاركه: املستحب هو 

يطلق املستحب عند الفقهاء على كل فعل 

مباح يغلب على الظن أن حيقق يف العادة 

 املصلحة دون مقابله
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 وهذا الثاين املعىن به ويريدون املستحب لفظ الفقهاء يستعمل ما كثريًا

 . الدليل على متوقف فهو األول املعىن خبالف املصلحة على متوقف املعىن

 من ليست أي غريبة امرأة يتزوج أن للرجل يستحب الفقهاء قال إذا فمثلًا

 ذلك استحباب على دليل ألنه وذلك الثاين النوع من مستحب فهذا أقاربه

 زواج يف املرجوة املصاحل أن هنا املستحب معىن وإمنا شرعيًّا استحبابًا

 أهل قاله وما الناس بني التعارف زيادة مثل األقارب زواج من أكثر الغريبة

 طلق لو كما املفاسد بعض من وخوفًا اإلجناب يف أفضل ذلك أن من الطب

 حيتاج املستحب لفظ نقول ولذا رمحه بعض ليقطع أنه إىل يفضي ذلك فإن

 . األول النوع فهو دليل مث كان فإذا تعليل أو دليل إىل

 . الثاين النوع فهو تعليل كان بل دليل يكن مل وإذا
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 املبـــــــــــاح املبـــــــــــاح
 ما ال يثاب على فعله وال يعاقب على تركه: هو : املباح 

 :أنواع املباح 

 :ينقسم املباح إىل نوعني 

 مباح إباحة شرعية  : األول 

 وهو ما دل الدليل على إباحته

 مباح إباحة أصلية: الثاني 

 وهو ما مل يرد حبقه دليل من األفعال غري التعبدية
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 الكراهة الكراهة

 ما ال يعاقب على فعله ويثاب على تركه: املكروه هو 

 وهذا البد من دليل عليه

وقد يطلق عند الفقهاء على خالف األوىل ، وهو مقابل األوىل الذي 

 . *يطلق عليه مستحب عندهم 

 .وهو الفعل الذي غلب على الظن أن املصاحل املتعلقة مبقابله أكثر 
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  ، األعمى ذبيحة تكره قوهلم مثل *

 عماه لكن ذبيحته عن ينه مل فالشرع

 عن ينحرف أن أو نفسه جيرح أن مظنة

 احليوان يؤذى أن أو للذبح الصحيح املكان

 فال فذبح غريه دله لو لكن الوقت بطول

 يف املستحب مقابل وهو ، ذلك يف شيء

 . الثاين النوع
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 التحريم التحريم

 .ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله : احملرم 

 :احملرم على ثالثة أنواع 

 .حمرم لذاته : األول 

 .حمرم لغريه : الثاني 

 .حمرم سدًّا للذريعة : الثالث 

71 



 تنفك ال اليت الذاتية املفاسد من فيه ملا حرم ما هو لذاته احملرم -

 . عنه

 من إليه يفضي ما ألجل حترميه كان ما وهو لغريه احملرم -

 . (حمرم أنه على دليل من البد وهذا) حمرمات

 . احلاجة عند يباح وقد

 يف اجملتهد جيتهد الذي املباح الفعل هو : للذريعة سدًّا احملرم -

  يرد ومل) الفعل ذلك حبرمة فيحكم حملرم الغالب يف وسيلة كونه

 . (خبصوصه دليل

 للذريعة سدًّا احملرم مبعىن لغريه احملرم يستعمل أحيانًا : ملحوظة

 . ذلك يف القائل الصطالح االنتباه من فالبد والعكس
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 األحكام الوضعية

هي تلك األمور اليت  

جعلها الشارع عالمة  

 على أمور أخرى 
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 األحكام الوضعية
 السبب

 الشرط

 املانع

 الصحة

 الفساد

 العزمية

 الرخصة
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 األحكام الوضعية
هي األشياء اليت وضعها الشارع عالمة على 

 أمور أخرى

 السبب والشرط  واملانع  : وهي 

 ويلحق بهم الصحة والفساد

 والرخصة والعزمية

 :وفيما يلي تعريف كٍل 
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 السبب والشرط واملانع 
 وصف ظاهر منضبط 

 يلزم من وجوده الوجود   السبب 

 ومن عدمه العدم

 يلزم من عدمه العدم  الشرط

 وال يلزم من وجوده وجود وال عدم

 يلزم من وجوده العدم  املانع

 وال يلزم من عدمه وجود وال عدم
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 :لوجود حكم شرعي البد من 
 وجود األسبــــاب

 استيفاء الشروط
 انتفاء املوانــــــع

 :وجوب إخراج الزكاة البد له من : مثال 
 بلوغ النصاب:             وجود األسبـــــــــاب 

 حوالن احلول:            استيفاء الشروط 

 استغراق الدين:             انتفاء املوانـــــــــــــع 
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 الصحيح والباطل
 :الصحيح هو 

 (املعامالت ) ما يتعلق به النفوذ 

 ( .العبادات ) ويعتد به  

 :الباطل هو 

 ماال يتعلق به النفوذ وال يعتد به  
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 من الذي حيكم باحلكم
 اهلل عز وجل هو من حيكم باحلكم الشرعي

 :وصلنا هذا احلكم عن طريق 
 :  قالوا  السنة أهل  -

 .عن طريق الرسل 
 :قالوا املعتزلة  -

 .عن طريق العقل وإرسال الرسل 
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 :إذن 
 ( .إن احلكم إال هلل : ) الذي حيكم باحلكم الشرعي هو اهلل وحده ، قال تعاىل 

ما على الرسول إال : ) الرسل هم الذين يبلغون أحكام اهلل إىل الناس ، قال تعاىل

 ( .البالغ 

 .العقل ال يستقل بإدراك األحكام الشرعية خالفا للمعتزلة

 .الشرع يأتي مبا حتار فيه العقول ، وال يأتي مبا خيالف صراحة العقول 

 .ال تعارض بني عقل صريح ونص صحيح 

 .اجملتهد كاشف للحكم الشرعي وليس ُمْنِشًئا له 
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  أن طوائفهم اختالف على املسلمني من أحد خيالف ال -

 . إمجاع حمل وهذا اهلل هو الشرعي باحلكم احلاكم

  وهذا بالعقل يدرك أن ميكن اهلل حكم أن إىل املعتزلة ذهبت -

 . عندهم العقلي والتقبيح التحسني مسألة معىن

  الرسل إرسال على متوقف غري تعاىل اهلل أحكام إدراك أن أي

 . ذلك إدراك يف جمال للعقل بل

  بإرسال إال يدرك ال تعاىل اهلل حكم أن إىل السنة أهل ذهب -

 . (رسولًا نبعث حىت معذبني كنا وما) : تعاىل لقوله الرسل
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 الذي حيكم فيه باحلكم

 فعل املكلف
82 



 شروط الفعل املكلف به

 أن يكون الفعل معلومًا

 أن يكون الفعل مقدورًا
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 شروط صحة التكليف بفعل 
 أن يكون الفعل معلومًا : األول 

اجلهل بالفعل ينفي التكليف به لكن ال ينفي -
 .التكليف يف اجلملة 

املراد بأنه ينفي التكليف بالفعل أنه ال ترتتب  -
آثار الفعل يف حقه من اإلثم والعقاب ، لكن 

ذلك ال ينفي أنه آثم جبهله ما يلزمه أن  
 .يعلمه 

 املراد باجلهل جهل احلكم ال جهل العاقبة-
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 .أن يكون مقدورًا :  الثاني 
 ليس يف شريعتنا تكليف ما ال يطاق

الشاق من األعمال ال نكلف به إال ملصلحة تغلب على 

 املفسدة الناشئة من املشقة كاجلهاد

 املشقة جتلب التيسري: من القواعد هنا 

إذا خوطب العبد مبا ليس يف قدرته فاخلطاب متجه 

 إىل أسبابه ومقدماته 

 (ال تغضب )ملسو هيلع هللا ىلص قول النيب : مثل 

 (  ال ميوتن أحدكم إال وهو حيسن الظن باهلل)وقوله 
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 يكون مكلفا حتى شروط الشخص 

 البلوغ

 العقل
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 :شروط الشخص حتى يكون مكلفا 
 البلوغ: الشرط األول  

 مب حيصل البلوغ ؟ 

 .االحتالم عند الرجل واحليض عند املرأة  -1

 . بلوغ سن مخسَة عشَر عاًما  - 2

 .إنبات شعر العانة عند الرجل  -3

 فالصيب غري مكلف حتى يبلغ
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 العقل: الشرط الثاني 
 :ما يعرض للعقل فيزيل التكليف 

 اجلنون -1
اجملنون غري مكلف فال يطالب بفعل وال  √ 

 .  يصح منه لو فعل 

إذا كان اجلنون متقطًعا فهو مكلف حال  √ 
 .إفاقته غري مكلف حال جنونه 

 يلحق باجلنون اإلغماء والسكر التام الطافح√ 
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 :اإلكراه  -2

 يرضاههو محل الغري على فعل ما ال √ 

 :هو نوعان √ 

 امللجئوهو اإلكراه  :ال يبقى معه أي اختيار : األول 

وهذا حكمه حكم اآللة يف أنه ال اختيار له ، فليس 

 .مكلًفا 

ولكنه يقدم على فعل ما : يبقى معه اختيار : الثاني 

أكره عليه خوًفا مما هدد به وهو اإلكراه غري 

 . امللجئ
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 :  ال يعترب إال بشروط  امللجئاإلكراه غري 

أن يكون املكِره قادًرا على إيقاع ما هدد به ، واملكره √ 
 .عاجز عن الدفع ولو بالفرار 

 .أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك √ 

 .أن يكون ما هدد به فوريًا √ 

 .أال يظهر من املأمور ما يدل على اختياره √ 
 

 ليس يف القتل إكراه باإلمجاع•
 اإلكراه املعترب يوقع تصرفات املكَره باطلة ال أثر هلا •
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   باب
 أقسام الكالم
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 اجلويين قال
اسم  أو ، فعل وحرف أو ، اسم وفعل أو ، امسان : أقسام الكالم فأقل ما يرتكب منه الكالم فأما 

     وحرف

 وقسم  وعرٍض متٍنإىل  وينقسم أيضًاينقسم إىل أمر ونهي وخرب واستخبار والكالم 

 وجه آخر ينقسم إىل حقيقة وجماز  ومن 

ما استعمل فيما اصطلح عليه من وقيل  ، موضوعهبقي يف االستعمال على ما : فاحلقيقة 

 املخاطبة

 ما جتوز عن موضوعه واجملاز 

 إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية واحلقيقة 

 إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة  واجملاز 

 (كمثله شيء ليس )فاجملاز بالزيادة مثل قوله تعاىل 

   (واسأل القرية)بالنقصان مثل قوله تعاىل واجملاز 

 بالنقل كالغائط فيما خيرج من اإلنسان واجملاز 

 (ينقضيريد أن  جدارًا)باالستعارة كقوله تعاىل واجملاز 
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   باب
 األمر والنهي

93 



 قال اجلويين قال اجلويين
 استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب  واألمر 

 افعل  وصيغته 

 إال ما دل الدليل على أن املراد منه الندب أو اإلباحة   ،عليهعند اإلطالق والتجرد عن القرينة حتمل وهي 

 تقتضي التكرار على الصحيح إال ما دل الدليل على قصد التكرار  وال 

 تقتضى الفور وال 

 إليهابإجياد الفعل أمر به ومبا ال يتم الفعل إال به كاألمر بالصالة فإنه أمر بالطهارة املؤدية واألمر 

 فعل خيرج املأمور عن العهدة  وإذا 

 يدخل يف األمر والنهي وما ال يدخلالذي 

 يف خطاب اهلل تعاىل املؤمنون  يدخل 

 داخلني يف اخلطاب  غري والصيب واجملنون والساهي 

ما سلككم يف سقر قالوا   ﴿ تعاىلخماطبون بفروع الشريعة ومبا ال تصح إال به وهو اإلسالم لقوله والكفار 
 ﴾مل نك من املصلني 

 بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده واألمر 

 والنهي استدعاء الرتك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب  

 على فساد املنهي عنه ويدل 

  صيغة األمر واملراد به اإلباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوينوترد 
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 :هذا النص حيتوي على املسائل التالية  :هذا النص حيتوي على املسائل التالية 
 تعريف األمر -1

 صيغة األمر -2

 داللة األمر -3

 هل يقتضي األمُر الَتْكَرار؟ -4

 هل يقتضي األمُر الَفور؟ -5

 مقدمة الواجب -6

 ؟اإلجزاءمب حيصل  -7
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 (سبق شرحها )  والنهيمن املخاطب باألمر  -8

 حكم تكليف الساهي -9

 (سبق شرحها ) واجملنونحكم تكليف الصيب  -10

 ؟الشريعةهل الكفار خماطبون بفروع  -11

 ؟ضدههل األمر بالشيء نهي عن  -12

 تعريف النهي -13

 ؟الفساد النهي هل يقتضي -14

 األمرمعاني صيغة  -15
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 تعريف األمر والنهي -1 تعريف األمر والنهي -1

 .األمر هو استدعاء الفعل بالقول على جهة االستعالء 
 

عالًيا ، ه نفَس  لِ للفع الطالُب ومعنى االستعالء هو أن جيعل 

وإن مل يكن يف حقيقة األمر كذلك ، وال خيفى أن العلو 

متحقق يف األمر الرشعي ، ولكن املقصود بيان احلقيقة 

 .اللغوية فقط 

استدعاء الرتك بالقول على جهة : وكذلك النهي فهو 

 .االستعالء 

 .فاملطلوب إذا كان فعاًل فهو األمر ، وإذا كان ترًكا فهو النهي 
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 صيغة األمر -2 صيغة األمر -2

 ال تفعل: افعل ، وصيغة النهي : صيغة األمر 

كل لفظ يف اللغة يدل على احلتم :  بافعلويلحق 

ُفِرَض ، َوَجَب ، ُكِتَب ، عليكم ، واسم : واإللزام مثل 

 .فعل األمر ، واملضارع املسبوق بالم األمر 
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 داللة األمر -3 داللة األمر -3

 :األوامر الشرعية حبسب داللتها تنقسم إىل ثالثة أقسام 

 :القسم األول 

 .اقرتن بها ما يدل على احلتم واإللزام أوامر 

 األمر بالم الطلب أو نون التوكيد كيد وتمثل وذلك 

 :حكمه 

خالف بني العلماء يف اقتضائه ال النوع من األمر هذا 

 .الوجوب ومحله عليه 
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 :  القسم الثاني 

 أوامر اقرتن بها ما يدل على عدم احلتم واإللزام  
ما موجب  ملسو هيلع هللا ىلصوذلك مثل أن يرد األمر بفعل ثم يرتك النيب 

ما أمر أو يقر صحابًيا على الف خدل عليه األمر أو يفعل 

 الرتك ، أو أن يرد ختيري للفعل يف دليل آخر أو غري ذلك 

 :حكمه 

النوع ال خالف بني العلماء يف محله على غري هذا 

 الوجوب حبسب ما تدل عليه القرائن 
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 :  القسم الثالث 

 .عن القرائن األمر اجملرد 
ما يدل على احلتم واإللزام ، به مل يقرتن  ذياألمر ال ووه

 .عن أي قرينة جمرد  وفهوال ما يدل على عدم احلتم ، 

 :حكمه 

أنه ، ومجهور األصوليني على داللته األصوليون يف اختلف 

 .على الوجوب حتى يرد ما يصرفه مل حي
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 هل يقتضي األمر الَتْكَرار؟ -4 هل يقتضي األمر الَتْكَرار؟ -4

إذا علق فعل األمر على وجود شرط أو صفة فإن املأمور  

 بال خالفجيب فعله كلما تكرر الشرط أو الصفة 

عىل وجوب الصالة دال ( أقم الصالة لدلوك الشمس  ): فقوله تعاىل 

 .كلام حصل سبب الوجوب وهو دلوك الشمس 

أما إذا مل يعلق على شرط أو صفة بل كان أمًرا جمرًدا عن 

إيقاع املأمور مرة واحدة أم جيب إيقاعه في ْكَأَفيذلك ، 

 أكثر من مرة ؟

فالذي عليه اجلمهور أنه يكفي إيقاعه مرة واحدة ، وال  

 . جيب التكرار 
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 هل يقتضي األمر الَفور؟ -5 هل يقتضي األمر الَفور؟ -5

يقتضي املبادرة إىل فعل املأمور حاًلا ؟ أم  األمر َأُحُصوُل: أي 

 له تأخريه على وجه ال يفوت املأمور به ؟  زجيو

وهو  ، أنه يقتضي الفور إىل  والشافعيةاحلنفية ذهب بعض 

 .مذهب احلنابلة و الظاهرية 

التأخري على وجه ال يفوت املأمور   زجيوأنه إىل آخرون  وذهب

به ، وهو الصحيح عند احلنفية ، ورواية عن أمحد ، وحمكي 

 .، وهو اختيار اجلويين عن الشافعي وأصحابه 

النهي يقتضي ن إأما النهي فالبد من محله على الفور إذ 

 .االمتناع يف احلال ، وهذا ال يكون إال على الفور 
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 :ومما يتفرع على اخلالف يف ذلك مسائل منها 

 :  النجاسة إزالة -
إزالة النجاسة حال مالبستها للبدن جيب القول بالفورية فعىل 

 .أو الثوب حااًل ، ويأثم بالتأخري من غري عذر 

له تأخري اإلزالة إىل أن جيب جيوز وعىل القول بعدم الفورية 

عليه أن يؤدي الصالة املفروضة فلو أخر إزالتها إىل ذلك 

 .الوقت مل يأثم 

 : احلج وجوب -
القول بالفورية يلزم من ملك الزاد والراحلة املبادرة إىل فعىل 

احلج ويأثم بالتأخري إىل العام التايل ، وعىل القول بعدم الفورية 

 .التايل العامله تأجيل احلج إن غلب عىل ظنه السالمة إىل جيوز 
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 مقدمة الواجب -6 مقدمة الواجب -6

 ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب
 وما ال يتم الوجوب إال به فليس حتصيله بواجب

 :مثال 
ال يتم وجوب الزكاة إال بعد ملك النصاب ، 

 .بواجب وحتصيل ملك النصاب ليس 

لكن لو ملك النصاب وصارت الزكاة واجبة يف حقه 

وجب أن خيرج منه مقدار ُحِليًّا وكان املال كله 

 .الزكاة الواجب أو يبيعه وخيرج مقدار 
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 ؟ اإلجزاءمب حيصل  -7 ؟ اإلجزاءمب حيصل  -7

إذا فعل املكلف ما أمره به الشارع وذلك بأن امتثل 
املأمور بكمال وصفه وشروطه ، فإنه تسقط مطالبته 

بذلك الفعل وتكون ذمته قد برئت منه وال جيب 
عليه فعله مرة أخرى ، وهذا معنى أن األمر يقتضي 

وإذا فعل املأمور : ، وهو معنى قول اجلويين  اإلجزاء
 . خيرج عن العهدة 

  العلماء بعضوهذا هو مذهب كافة العلماء ، ونقل 
اإلمجاع على ذلك ، ومل خيالف يف ذلك أحد سوى 

 .ما نقل عن القاضي عبد اجلبار 
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 حكم تكليف الساهي -8 حكم تكليف الساهي -8
 هل الساهي مكلف حال سهوه ؟: أي 

 النائم واملخطئ والناسي: املراد بالساهي 

 الساهي حال سهوه غري مكلف: ذهب اجلويين إىل أن 

نتفاء وجود العقل حينئذ لكن ذلك ال ينايف كونه مكلًفا متى ال
 .زال سهوه 

ومعنى كونه غري مكلف حال سهوه أنه ال يرتتب إثم على تركه 
 .لواجب مثال بسبب سهوه 

الساهي مكلف لكن يسقط عنه اإلثم مبا فعل : واألوىل أن يقال 
 .حال سهوه 
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 ؟الشريعةهل الكفار خماطبون بفروع  -9 ؟الشريعةهل الكفار خماطبون بفروع  -9

الكفار خماطبون بفروع الشريعة لكن ال 

 تصح منهم إال باإلسالم

ومعنى كونهم خماطبني بفروع الشريعة  

 أنهم حياسبون على تركها يوم القيامة
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 ؟ضدههل األمر بالشيء نهي عن  -10 ؟ضدههل األمر بالشيء نهي عن  -10

 األمر بالشيء نهي عن ضده يف حق املأمور إمجاعا
واختلف فيه يف حق اآلمر وهو اختالف مرده إىل القول بالكالم 

 النفسي فال معنى له على مذهب السلف
إذا أمر املكلف بفعل فإن ذلك يستلزم املنع أي أنه 

 .من وقوع الضد يف حق املكلف 

وذلك ألن إيقاع املكلف للفعل ال حيصل بدون 

 .االمتناع عن الضد 

 .وقد اتفق العلماء على هذا القدر من املسألة 
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 ؟الفساد النهي هل يقتضي -11 ؟الفساد النهي هل يقتضي -11

 :النهي عن الفعل ال خيرج عن ثالثة أحوال 

 النهي عن الفعل لذاته  : األول 
 .كالزنى أي ملا فيه من مفاسد ذاتية ال تنفك عنه حبال من األحوال 

 .والنهي يف هذه احلالة يدل على الفساد 

 النهي عن الفعل لوصف الزم له خارج عنه: الثاني 
أي أن سبب النهي عن ذلك الفعل هو وصف معني ال يقع الفعل 

بدونه وال يتحقق صورة النهي إذا انتفى ذلك الوصف كالنهي عن 

 .صيام يوم النحر 
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والراجح يف ذلك أن األصل يف هذا النهي أنه يقتضي الفساد إال إذا 
 .أخرجته القرائن عن ذلك األصل  

 :ومن أمثلة هذا النوع 

 .النهي عن البيع وقت النداء للجمعة  -

 .النهي عن صوم يوم النحر  -

 النهي متوجه إىل الفعل لوصف خارج عنه غري الزم له : الثالث 
 .النوع يتحقق فيه انفكاك اجلهة وهذا 

 .الصالة يف ثوب احلرير للرجال : ومثاله 

 أنها ال تقتضي الفساد : الراجح  و

 والفرق بني هذه الصورة واليت قبلها 

هذه الصورة مل يرد حبقها نهي خمصوص ، أما الصورة اليت سبقت فقد أن 
 .ورد حبقها نهي خمصوص 
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 معاني صيغة األمر -12 معاني صيغة األمر -12

صيغة األمر هلا معان كثرية حبسب القرائن أوصلها بعض 

 :معنى ، ذكر اجلويين منها  32األصوليني إىل 

 (  وإذا حللتم فاصطادوا : ) قوله تعاىل : مثل : اإلباحة  

 ( فاصربوا أو ال تصربوا : ) قوله تعاىل : مثل : التسوية 

 (اعملوا ما شئتــــــــــــــــــــم : ) قوله تعاىل : مثل : التهديد 

 (  كونوا قردة خـــاسئني : ) قوله تعاىل : مثل : التكوين 
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 باب
 العموم واخلصوص 

 واملطلق واملقيد واجململ واملبني
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 قال اجلويين قال اجلويين

 .غري حصر من فصاعًدا وأما العام فهو ما عم شيئني  

، واألمساء اجلمع املعرف بالالم ، واسم االسم الواحد املعرف باأللف والالم : وألفاظه أربعة  

يف ، ومتى أين يف املكان ، و يف اجلميع ، وأي فيما ال يعقل ، وما من فيمن يعقل كـ املبهمة 

 .  النكرات يف ، وال يف االستفهام واجلزاء وغريه ، وما الزمان 

 . جمراه جيوز دعوى العموم يف غريه من الفعل وما جيري ، وال والعموم من صفات النطق  

 ومنفصلينقسم إىل متصل ، وهو متييز بعض اجلملة : ، والتخصيص واخلاص يقابل العام  

 بالصفة ، والتقييد بالشرط ، والتقييد االستثناء : فاملتصل  

 .إخراج ما لواله لدخل يف الكالم : واالستثناء  

 .منه شيء املستثنى بشرط أن يبقى من وإمنا يصح االستثناء 

 بالكالم متصاًل شرطه أن يكون ومن 

 تقديم االستثناء على املستثنى منه وجيوز 
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 االستثناء من اجلنس ومن غريهوجيوز 

 املشروط علىيتقدم جيوز أن والشرط 

 املطلق على املقيد  فيحمل كالرقبة قيدت باإلميان يف بعض املواضع  : املطلقبالصفة حيمل عليه واملقيد 

 وجيوز ختصيص الكتاب بالكتاب  

 الكتاب بالسنة وختصيص 

 السنة بالكتاب وختصيص 

 السنة بالسنة وختصيص 

 النطق بالقياس  وختصيص 

 بالنطق قول اهلل سبحانه وتعاىل وقول الرسول صلى اهلل عليه و سلم ونعين 

 ما افتقر إىل البيان   : واجململ

 الشيء من حيز اإلشكال إىل حيز التجلي إخراج : والبيان 

 وقيل ما تأويله تنزيله وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسيا واحًد ىمعًنما ال حيتمل إال والنص 

 ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من اآلخر والظاهر 

 بالدليل  اظاهًرالظاهر بالدليل ويسمى ويؤول 
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 :هذا النص يشتمل على املسائل اآلتية  :هذا النص يشتمل على املسائل اآلتية 

 تعريف العام -1

 األلفاظ اليت تدل عليه -2

 هل األفعال هلا عموم -3

 تعريف اخلاص وأقسامه -4

 تعريف االستثناء وشروطه -5

 هل حيمل املطلق على املقيد -6

 مب حيصل التخصيص -7

 ما هو اجململ واملبني -8

 ما هو النص والظاهر -9

 متى حيمل املطلق على املقيد-10
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 العامتعريف  -1 العامتعريف  -1

 هو اللفظ الدال على أكثر من واحد بغري حصر: العام 

 :أمثلة 

 الرجالن                               ليس بعام

 مخسون رجال                       ليس بعام

 النساء                             عام –الرجال  –الناس 

 ما عم شيئني فصاعدا من غري حصر: تعريف اجلويين 

الكالم املستغرق جلميع ما يصلح له : التعريف املشهور 

 بوضع واحد دفعة واحدة من غري حصر
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 عليهاأللفاظ اليت تدل  -2 عليهاأللفاظ اليت تدل  -2

 الصيغ اليت يعرب بها عن العموم ، وهي كثرية : أي 

 :ذكر اجلويين منها 

 (إن اإلنسان لفي خسر )  مثلاالسم الواحد املعرف باأللف والالم  ،  -1

 (فاقتلوا املشركني ) : مثل اسم اجلمع املعرف بالالم  ،  -2

 :األمساء املبهمة  -3

 من دخل داري فهو آمن:  ومثالهفيمن يعقل ، : من 

 ما جاءني منك أخذته : ومثاله فيمن ال يعقل  ،  : ما 

 فيمن يعقل وال يعقل                         : أّي 

 أيُّ عبيدي جاءك فأحسن إليه ، وأي األشياء أردت أعطيتك :  ومثاله   
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 تكن أكن معكأين  : ومثاله، يف املكان : أين 

 متى شئت جئتك:  ومثاله ، الزمانيف : متى 

 ، يف االستفهام واجلزاء واخلرب : ما 

 ما الذي عندك ؟ ، متى ما تعمل جتز به ، عملت ما عملت: ومثاله 

 ،  النكرة يف سياق النفي أو النهي أو الشرط  -4

ال رجل يف الدار ، ال تدعوا مع اهلل أحدا ، وإن أحد من : ومثاله 

 املشركني استجارك فأجره  
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 العموم من عوارض األلفاظ العموم من عوارض األلفاظ

أي أنه ليس هناك يف الوجود فرد يطلق عليه مسمى العام ، 
 فالعام يوصف به اللفظ فقط

 الرجل  : مثل 

 زيد رجل ، عمر رجل

 لفظ عام: والرجل 

وال وجود يف احلقيقة ملسمى رجل جمرد عن كونه زيد أو 
 عمرو أو فالن

فزيد ، ورجل شيء واحد ، والفصل هو يف اللفظ : كذلك 
 والذهن فقط

120 



 عمومهل األفعال هلا  -3 عمومهل األفعال هلا  -3

إذا نقل فعل ما ، فهل هذا يدل على اعتبار ذلك الفعل يف كل صورة : أي 
 مماثلة ؟

 قضى رسول اهلل بالشاهد واليمني: مثل 

هل يدل على القضاء بالشاهد واليمني يف كل صورة قضى فيها رسول اهلل 
 بذلك ؟

 :اختلف األصوليون يف ذلك 

 أكثر األصوليني على أنه ال عموم فيها ، وهذا اختيار اجلويين

 احلنابلة وبعض األصوليني يقولون ، فيها عموم 

الصحيح أن الفعل يف األصل ال عموم له ، لكن نقل الصحابي له على سبيل 
 .العموم يدل على أنه يراد به االستدالل على العموم
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 تعريف اخلاص وأقسامه -4 تعريف اخلاص وأقسامه -4

 يقابل العام: اخلاص 

 : إذن 

 ما يتناول شيئني فصاعًدا مع احلصر: اخلاص هو 

 .قصر العام على بعض مسمياته : والتخصيص هو 

 متييز بعض اجلملة: وعرفه اجلويين بأنه 

 .ختصيص بعض أفراد العام حبكم خمالف لباقي أفراد العام :  أي

 اقتلوا املشركني: قوله تعاىل : مثال 

 يدل على وجوب قتل أي مشرك

 لكنه خمصص باملعاهدين فال جيوز قتلهم   
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 أقسام اخلاص   أقسام اخلاص  

 

 متصل                                          منفصل                

 

 ما ال يستقل بنفسه                               ما يستقل بنفسه

 

 االستثناء                         ختصيص الكتاب بالكتاب وبالسنة           

 الشرط                          ختصيص السنة بالكتاب وبالسنة             

 التقييد بالصفة                   ختصيص الكتاب والسنة بالقياس       

123 



 املخصصات املتصلة 

 االستثناء -1

 املخصصات املتصلة 

 االستثناء -1
 هو إخراج ما لواله لدخل يف الكالم: تعريفه 

 :             مثال 

 جاء القوم إال زيدًا                        
 

 مستثنى منه   أداة استثناء   مستثنى               

 :شروطه 

 أن يبقى من املستثنى منه شيء -1

 أن يتصل الكالم   -2

 أي يتصل املستثنى باملستثنى منه يف الزمن

124 



 أنواع االستثناء   أنواع االستثناء  

 

 (منقطع ) متصل                                 منفصل                

 

 ليس من جنسهاملستثنى من جنس املستثنى منه                  

 

 ما قام أحد إال زيد                 ال يسمعون فيها لغوا إال سالمًا       
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 مسألة حنوية مسألة حنوية

 

 جيوز تقديم االستثناء على املستثنى منه
 

 :جيوز أن تقول : أي 

 

 أكل القوم إال زيًدا:  وأصلهإال زيدًا أكل القوم           

 ما قام أحد إال زيًدا:  وأصلهما قام إال زيًدا أحٌد           
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 الثاني من املخصصات املتصلة 

 الشرط 

 الثاني من املخصصات املتصلة 

 الشرط 

 :مثاله 

وألبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك  : ) قوله تعاىل 

 ( .إن كان له ولد 

 مسألة حنوية

 جيوز تقديم الشرط على املشروط

 إن جاءك بنو متيم فأكرمهم: مثال 

 أكرم بين متيم إن جاؤوك: أصلها 
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 :الثالث من املخصصات املتصلة 

 التقييد بالصفة

 :الثالث من املخصصات املتصلة 

 التقييد بالصفة

 التخصيص بالصفة هو التقييد بالصفة

 التقييد ضده اإلطالق

 :املطلق 

 هو ما تناول واحًدا غري معني

 ما دل على احلقيقة بال قيد: أو 

 حيوان –طعام  –رجل : مثل 

 املتناول ملعني: املقيد 

  أو لغري معني موصوف بأمر زائد على احلقيقة الشاملة جلنسه

 زيد  ، حممد ،رجل عاقل ، رقبة مؤمنة :  أمثلة
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 املقيد      على متى ُيحمل املطــــــلق 

      

 أن خيتلف                       أن خيتلفأن يتحد                          

 احلكم والسبباحلكم أو السبب                احلكم والسبب             

 

 حيمل بال خالف                                                ال حيمل بال خالف

 

 أن يتحد احلكم                                                   أن خيتلف احلكم

 ويتحد السبب                                                     السببوخيتلف 

 

 حيمل                                                                 ال حيمل      
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 بيان احلاالت األربعة باألمثلة بيان احلاالت األربعة باألمثلة

 :احلالة األوىل 

 يتحد السبب واحلكم  

ال نكاح  : ) ، وقوله ( ال نكاح إال بولي )ملسو هيلع هللا ىلص قول النيب : مثال 
 (إال بولي مرشد 

 الولي : املطلق 
 الولي املرشد: املقيد 

 احلرمة: احلكم 

 النكاح: السبب 
 

 حيمل املطلق على املقيد بال خالف
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 :احلالة الثانية 

 أن خيتلف احلكم والسبب

، (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما : ) قوله تعاىل : مثال 

 (وأيديكم إىل املرافق : ) وقوله تعاىل 

 اليد: املطلق 

 اليد إىل املرفق: املقيد 

 القطع ، الغسل: احلكم 

 السرقة ، الوضوء: السبب 
 

 ال حيمل املطلق على املقيد بال خالف
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 :احلالة الثالثة 

 .أن يتحد احلكم وخيتلف السبب 

ومن قتل مؤمًنا خطًأ فتحرير رقبة : ) قوله تعاىل : مثال 
والذين يظاهرون من نسائهم ثم : ) ، وقوله تعاىل ( مؤمنة 

 (يعودون ملا قالوا فتحرير رقبة 

 الرقبة: املطلق 

 الرقبة املؤمنة: املقيد 

 العتق: احلكم 

 القتل ، الظهار: السبب 
 

 فيه خالف والصحيح محل املطلق على املقيد
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 :احلالة الرابعة 

 أن خيتلف احلكم ويتحد السبب 

:  ، وقوله تعاىل ( وأيديكم إىل املرافق : ) قوله تعاىل : مثال 

 (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) 

 اليد: املطلق 

 اليد إىل املرفق: املقيد 

 احلكم ، الغسل ، املسح

 إرادة الطهارة: السبب 
 

 ال حيمل املطلق على املقيد على الراجح
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 :يصح أن نلخص ما مضى فنقول 

 

 

 حيمل املطلق على املقيد 

 إال إذا اختلف احلكم فال حيمل
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 التخصيص املنفصل: ثانيا  التخصيص املنفصل: ثانيا 

 

 ختصيص الكتاب بالكتاب
 :  مثاله 

مع قوله ( وال تنكحوا املشركات حتى يؤمن : ) قوله تعاىل 

 (واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم : ) تعاىل 

 حرمة النكاح: ،       وحكمه   املشركات : العام 

 جواز النكاح: الكتابيات  ،     وحكمه : اخلاص 
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 ختصيص الكتاب بالسنة
 :مثاله 

 : قوله تعاىل 

 (  يوصيكم اهلل يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني ) 

 :ملسو هيلع هللا ىلص مع قول النيب 

 ( .ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم ) 

اآلية األوىل فيها أن الولد يرث أباه ، سواء كان مسلًما أم 

كافًرا ، واحلديث دل على أن الولد البد أن يكون مسلًما 

 .وأباه كذلك 
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 ختصيص السنة بالكتاب 
 :  مثال 

   :ملسو هيلع هللا ىلص قول النيب 

 (ال يقبل اهلل صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) 

 :  مع قوله تعاىل 

 (فلم جتدوا ماًء فتيمموا ) 

 .وذلك باعتبار أن اآلية نزلت قبل أمر السنة بالتيمم 
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 :ختصيص السنة بالسنة 
 :  مثال 

   :ملسو هيلع هللا ىلص قول النيب 

 (فيما سقت السماء العشر ) 

  :ملسو هيلع هللا ىلص النيب مع قول 

 (ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة ) 

 التخصيص بالقياس: النوع اخلامس والسادس 

 

ختصيص النطق بالقياس عائد إىل التخصيص بالكتاب  

 والسنة
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 اجململ واملبني اجململ واملبني
 هو ما ال يستقل بنفسه يف فهم املراد منه: اجململ 

 ما يفتقر إىل البيان: قال اجلويين 
 

 اجململ حيتاج إىل البيان
 

 إخراج الشيء من حيز اإلشكال إىل حيز التجلي: البيان هو 

 ثالثة قروء: مثال 

 حيتمل احليض ، وحيتمل الطهر
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 ليس يف الكتاب والسنة جممل إال وقد بني

 

 من القواعد هنا  

 

 ال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة
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 والظاهرالنص  والظاهرالنص 
 

 ما ال حيتمل إال معنى واحد: النص 

 رأيت زيًدا: زيد يف قولك : مثال 

 ما تأويله تنزيله: وقيل 

 مبجرد نزوله يفهم معناه:  أي

 منصة العروس الرتفاعها: الظهور ومنه : النص يف اللغة 

 فالنص مرتفع على غريه يف فهم معناه من غري توقف
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 ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من اآلخر: الظاهر 

 :اللفظ له معنيان 

 

 ظاهر املعنى                         معنى مرجوح        

 

 حيمل عليه                   ال حيمل عليه إال بدليل       

 

 مؤول أو ظاهر بالدليل: يسمى حينئذ                                    
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 رأيت أسدا ، رأيت أسدا خيطب: مثال 

 :  مثال املصنف 

 (والسماء بنيناها بأيد : )قوله تعاىل 

 :وهو مثال غري صحيح ألن 

 القوة: األيد معناها يف لغة العرب * 

ال مدخل للعقل يف حتديد صفات اهلل ، فقول الشارح * 

 .دليل العقل القاطع قول غري صحيح 

 * ** 
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 باب
 األفعال
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 :قال اجلويين   :قال اجلويين  

غـري   وإمـا فعل صاحب الشريعة ال خيلو إما أن يكون علـى وجـه القربـة والطاعـة      
مل وإن ، دل دليــل علــى االختصــاص بــه حيمــل علــى االختصــاص   فــإن - ذلــك 

  حسـنة يدل ال خيصص به ألن اهلل تعاىل يقول لقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة 

علــى الوجــوب عنــد بعــض أصــحابنا ومــن بعــض أصــحابنا مــن قــال        فيحمــل -

 .حيمل على الندب ومنهم من قال يتوقف عنه 

 .فإن كان على وجه غري القربة والطاعة فيحمل على اإلباحة يف حقه وحقنا  

صــاحب الشــريعة علــى القــول الصــادر مــن أحــد هــو قــول صــاحب الشــريعة وإقـرار  

 وإقراره على الفعل كفعله 

ومـا فعــل يف وقتــه يف غــري جملسـه وعلــم بــه ومل ينكــره فحكمـه حكــم مــا فعــل يف     

  . جملسه
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 السنة: الدليل الثاني  السنة: الدليل الثاني 

 :السنة تنقسم إىل 

 

 قول                                فعل                         إقرار       

 

 يلي بيانه تنطبق عليه               فيما يلي بيانه            فيما    

 األحكام السابقة

 (األمر ، النهي ، العام ، اخلاص ، املطلق ، املقيد ، النص ، الظاهر ) 
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 داللة األفعــــــــــــــــــــال النبوية

 

 على وجه القربة                                ليس على وجه القربة  

 

 فيه ثالثة أقوال                                      يدل على اإلباحة

 وحقنا ملسو هيلع هللا ىلصالوجوب                                  يف حق النيب : األول 

 الندب: الثاني 

 الوقف: الثالث 

 هو ما دل دليل على خصوصيتهملسو هيلع هللا ىلص الفعل اخلاص بالنيب 
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 اإلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

 :هو ترك اإلنكار 

 اإلقرار يكون على القول وعلى الفعل

 ال يقر أحدًا على باطلملسو هيلع هللا ىلص النيب 

 ملسو هيلع هللا ىلص مبنزلة قوله: إقرار القول 

 ملسو هيلع هللا ىلص مبنزلة فعله: إقرار الفعل 

، وعلم به ومل ينكره  ملسو هيلع هللا ىلصإذا فعل الفعل يف غيبة النيب 

 فحكمه حكم ما فعل يف جملسه
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 باب النسخ
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 :قال اجلويين  :قال اجلويين 

 النسخ فمعناه لغة اإلزالة  وأما 

 معناه النقل من قوهلم نسخت ما يف هذا الكتاب أي نقلته  وقيل 

هو اخلطاب الدال على رفع احلكم الثابت باخلطاب املتقدم على وجه  ه دَُّحَو

 لواله لكان ثابتا مع تراخيه عنه  

إىل بدل  والنسخ ،  الرسماحلكم وبقاء ونسخ ، نسخ الرسم وبقاء احلكم وجيوز 

 ما هو أخف  وإىل ، ما هو أغلظ وإىل ، غري بدل وإىل ، 

 السنة بالسنة  ونسخ ، السنة بالكتاب ونسخ ، نسخ الكتاب بالكتاب وجيوز 

جيوز  وال ، اآلحاد باآلحاد وباملتواتر ونسخ ، نسخ املتواتر باملتواتر منهما وجيوز 

 نسخ املتواتر باآلحاد 

150 



 :هذا النص يشتمل على املسائل اآلتية 

 تعريف النسخ لغة واصطالًحا

 شرح التعريف

 شروط النسخ

 أنواع النسخ

 النسخ إىل بدل

 األغلظالنسخ إىل 

 صور النسخ
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 تعريف النسخ تعريف النسخ

 :يف اللغة 

 النسخ مبعنى اإلزالة

 نسخت الشمس الظل أي أزالته

 النسخ مبعنى النقل

 نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه

 :  اصطالًحا

الدال على رفع احلكم الثابت باخلطاب املتقدم اخلطاب 

 .على وجه لواله لكان ثابتا مع تراخيه عنه 
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 :شرح التعريف 

 :  رفع احلكم الثابت باخلطاب 

 خيرج احلكم الثابت بالرباءة األصلية

 :  اخلطاب الدال 

 خيرج رفع احلكم باملوت أو اجلنون

 : على وجه لواله لكان ثابتا 

 بغاية ، واملعلل بعلة املغياخيرج اخلطاب 

 :  مع تراخيه 

 خيرج االستثناء والشرط والتقييد بالصفة 
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 :بغاية  املغيامثال اخلطاب 

إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل : )قوله تعاىل 

 ( .ذكر اهلل وذروا البيع 

فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض : )فقوله تعاىل 

 ليس بنسخ( وابتغوا من فضل اهلل 

 مثال اخلطاب املعلل بعلة

 (وحرم عليكم صيد الرب ما دمتم حرًما : ) قوله تعاىل 

 ليس بنسخ ( إذا حللتم فاصطادوا: )فقوله تعاىل 
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 شروط النسخ من خالل التعريف شروط النسخ من خالل التعريف

اخلطاب الدال على رفع احلكم الثابت باخلطاب املتقدم 

 .على وجه لواله لكان ثابتا مع تراخيه عنه 

 أن يكون احلكم املنسوخ ثابتا بالدليل

 أن يكون النسخ بدليل شرعي

 أال يكون املنسوخ مقيًدا بوقت أو غاية

 أن يكون الناسخ مرتاخًيا عن املنسوخ

 أن يكون املنسوخ حكم شرعي فرعي عملي 

 النسخ ال يدخل األخبار
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 أنواع النسخ
 نسخ الرسم واحلكم

كان فيما أنزل من القرآن عشر : حديث عائشة : مثال 
 .رضعات معلومات حيرمن ، ثم نسخن خبمس معلومات 

 :نسخ الرسم دون احلكم 
 (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجوهما البتة : ) مثل 

 :نسخ احلكم دون الرسم 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا : ) قوله تعاىل : مثل 

  :نسخ بقوله ( وصية ألزواجهم متاعا إىل احلول غري إخراج
أزواجا يرتبصن بأنفسهن أربعة يتوفون منكم ويذرون والذين )

 (أشهر وعشرا 
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 النسخ إىل بدل النسخ إىل بدل

 

 جيوز النسخ اىل غري بدل وإىل بدل
 

 :مثال النسخ إىل بدل 

 نسخ التوجه إىل بيت املقدس يف الصالة بالتوجه إىل الكعبة

 :مثال النسخ إىل غري بدل 

 .ملسو هيلع هللا ىلص نسخ تقديم الصدقة ملن يناجي النيب 
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 :النسخ إىل أخف وأغلظ  :النسخ إىل أخف وأغلظ 
 

 األغلظجيوز النسخ إىل األخف وإىل 
 مثال النسخ إىل األخف

نسخ وجوب مصابرة الواحد من املسلمني لعشرة من الكفار إىل  
 اثنني فقط  

اآلن خفف اهلل عنكم وعلم أن فيكم ضعًفا فإن يكن : )قال تعاىل 
 ( منكم مائة صابرة يغلبوا مائتني 

 : األغلظمثال النسخ إىل 

:  نسخ التخيري بني الفدية والصوم بوجوب الصوم ، فقوله تعاىل 
فمن  : )، نسخ بقوله ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني)

 (شهد منكم الشهر فليصمه
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 صور النسخ صور النسخ

 نسخ الكتاب بالكتاب               

 نسخ الكتاب بالسنة املتواترة         

 نسخ الكتاب بالسنة اآلحاد             

 بالكتاب( املتواترة واآلحاد ) نسخ السنة

 نسخ السنة املتواترة بالسنة املتواترة

 بالسنة اآلحادنسخ السنة املتواترة 

 نسخ السنة اآلحاد باملتواتر

 نسخ السنة اآلحاد باآلحاد

 

 
159 



 صور النسخ صور النسخ

 

 نسخ الكتاب                                                 نسخ السنة       

 

 اآلحاد     املتواترة                                بالكتاب    بالسنة املتواترة

 

 باآلحادبالكتاب  باملتواتر  بالسنة اآلحاد                      

                                              

 باملتواتر  باآلحادبالكتاب                                                                 
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 :أمثلة 

 نسخ الكتاب بالكتاب      
والذين يتوفون منكم ويذرون : ) قوله تعاىل : مثل 

(  أزواجا وصية ألزواجهم متاعا إىل احلول غري إخراج
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا : )نسخ بقوله 

 (يرتبصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 

 نسخ الكتاب بالسنة املتواترة
 :اختلف فيه 

 ال جيوز: قال الشافعي ورواية عن أمحد 

 جيوز  : قال احلنفية واملالكية والظاهرية 
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            نسخ الكتاب بالسنة اآلحاد
 :اختلف فيه 

 أكثر أهل العلم على عدم جوازه

 .الظاهرية ورواية عن أمحد إىل جوازه بعض ذهب 

كتب عليكم إذا حضر أحدكم  : ) مثل الشارح له بأن قوله تعاىل 

: ) قد نسخ حبديث ( املوت إن ترك خريا الوصية للوالدين واألقربني 

 ( ال وصية لوارث 

 السنة بالكتابنسخ 

نسخ السنة العملية من التوجه لبيت املقدس إىل التوجه : مثال 

 (فول وجهك شطر املسجد احلرام : ) للكعبة بقوله تعاىل 
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 نسخ السنة بالسنة

 :  مثال 

 (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها : ) ملسو هيلع هللا ىلص النيب قول 

 نسخ املتواتر من السنة باآلحاد

 ذهب املصنف إىل عدم جوازه

ذهب الشارح إىل جوازه ألن حمل النسخ هو احلكم والداللة 

 .عليه باملتواتر ظنية 
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 تعارض النطق



 قال الجويني قال الجويني

 تنبيه يف التعارض 

  أحدهمايكونا عامني أو خاصني أو أن تعارض نطقان فال خيلو إذا 
واآلخر خاصا أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من عاما 
 .وجه

وإن مل ميكن اجلمع مع َج بينهماكانا عامني فإن أمكن اجلمع فإن 
 ُخنَسَيالتاريخ م ِلَعالتاريخ فإن علم َيبينهما يتوقف فيهما إن مل 

 .خاصنيباملتأخر وكذا إذا كانا  املتقدَم

كان أحدهما عاما واآلخر خاصا فيخصص العام باخلاص وإن وإن 
عموم كل  صفيخصكان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه 

 واحد منهما خبصوص اآلخر  
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 القاعـــــــــــــــــــــــــــدة
األدلة ال تعارض بينها يف احلقيقة ، لكن قد حيصل التعارض   -

 .يف الظاهر ولذا يطلب دفعه 

حيصل التعارض يف الظاهر عندما ترد األدلة املختلفة الداللة  -

 .على حمل واحد يف زمن واحد 

- 

 .حناول أن جنمع بني األدلة  -1

 .نبحث عن النسخ  -2

 .نرجح أحدها عند تعذر اجلمع  -3
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 :وبيان ذلك كما يلي  :وبيان ذلك كما يلي 

 (  يف النطق فقط)الدليالن املتعارضان 

 

 أن يكونا عامني              أن يكونا خاصني     أحدهما عام واآلخر خاص

 

 

 حيمل العام على اخلاص                                                              .حناول أن جنمع بينهما حبمل كل دليل على حاله  -1
 .نبحث عن التاريخ ملعرفة النسخ  -2
 .نبحث عن مرجح من اخلارج  -3
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 أمثلة للتعارض وطرق دفعه

 :عام مع عام تعارض 
 : مثاله 

 « أال أخربكم بخري الشهداء الذي يأيت بشهادة قبل أن ُيسأهلا » :  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي قول 

 .« إن بعدكم قوًما خيونون وال يؤمتنون ويشهدون وال يستشهدون » :وقوله 

 . ةحالميكن اجلمع حبمل كل حديث على 

 .فيحمل حديث الذم على من بادر دون أن تطلب منه 

وحيمل حديث املدح على من كانت عنده شهادة آلدمي ال يعرف بها  
 .ويضيع حقه إن مل يشهد 

 :وجه آخر للجمع 

 .حيمل حديث الذم على من أداها لغري وجه اهلل 

 .وحديث املدح على من أداها هلل 
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 مثال على النسخ مثال على النسخ

 

  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿ : تعاىل قال
 . [240 : البقرة] ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ : تعاىل وقال
 . [ 234 : البقرة] ﴾ڀ پ

 . سنة العدة أن على دلت : األوىل

 . ﴾ڀ پ پ  ﴿ العدة أن على دلت : الثانية

 : اجلمع

 . األوىل نسخت الثانية أن على الدليل دل
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 مثال الرتجيح بأمر خارج مثال الرتجيح بأمر خارج

 

 . [3 : النساء] ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ ﴿ : تعاىل قال

 . [23 : النساء] ﴾ے ے ھ ھ ﴿ : تعاىل وقال

 أختني كانتا سواء اليمني ملك جواز يف عامة : األوىل فاآلية
 . ال أم

 يف األختني بني اجلمع جواز عدم يف عامة : الثانية واآلية
 . ال أم اليمني ملك كانتا سواء النكاح

 . األحوط ألنه املنع الفقهاء رجح
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 :خاص مع خاص تعارض  :خاص مع خاص تعارض 

 املثال األول
  : األول احلديث

 . رجليه وغسل توضأ  النبي أن

 : الثاين احلديث

 . النعلني يف ومها قدميه عىل املاء ورش توضأ  النبي أن 

 : بينهام الشارح مجع

 إن) احلديث طرق بعض يف ألن التجديد حال يف يكون الرش بأن 
 . (حيدث مل من وضوء هذا
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 مالحظات على املثال السابق مالحظات على املثال السابق

 وضوء ليحكي توضأ عليًّا أن ورد وإمنا اللفظ بهذا الثاني احلديث يرد مل
 على بها فضرب ماء من حفنة فأخذ مجيًعا يديه أدخل أنه » : وفيه ملسو هيلع هللا ىلص النيب

 . « ذلك مثل األخرى ثم ، بها ففتلها النعل وفيها رجليه
 : مسلكان احلديث هذا مع وللعلماء

 . والشافعي كالبخاري ضعفه من منهم
 : منها بوجوه األخرى األحاديث وبني بينه مجع ثم صححه من ومنهم

 . اإلسالم أول يف كان ذلك أن -1
 . الرش رواية على فتقدم البخاري عند الغسل برواية ورد علي حديث أن -2
 . الوضوء جتديد يف هو إمنا الرش حديث أن -3
  أتى قد الرش ذلك أن فيحتمل الغسل عدم منها يلزم ال الرش رواية أن -4

 . الغسل به يأتي مبا
  هذا من إال الرش يثبت ومل الرواة كل من ثابت الغسل حديث أن -5

  يف ما درجة إىل يرقى ال أنه إال العلماء بعض حسنه وإن وهو احلديث
 . الصحيح

 
172 



 املثال الثاني املثال الثاني

 حائض وهي امرأته من للرجل حيل عام سئل أنه  النبي حديث
 . « اإلزار فوق ما » : فقال

 . « النكاح إال يشء كل اصنعوا » : مسلم حديث : الثاين واحلديث

 . الوطء دون اإلزار حتت فيام اختلف

 . لالحتياط التحريم إىل البعض ذهب

 .وذهب البعض إىل اجلواز ألنه األصل 
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 املثال الثالث املثال الثالث

 

 . « فزوروها القبور زيارة عن هنيتكم كنت » :  النبي قول

 . الزيارة بجواز الزيارة من املنع نسخ عىل يدل
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 :العام مع اخلاص تعارض  :العام مع اخلاص تعارض 

 املثال األول
 . « العرش السامء سقت فيام » : حديث

 . « صدقة أوسق مخسة دون فيام ليس » : وحديث

  أم قلياًل كان سواء السماء سقت ما كل يف عام : األول احلديث
 . كثرًيا

 . فيه زكاة ال أوسق اخلمسة دون ما أن يف خاص : الثاني احلديث

 . اخلاص على العام حيمل

 . أوسق مخسة عن زاد إذا العشر السماء سقت فيما : احلكم فيكون
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 املثال الثاني املثال الثاني

 . « فاقتلوه دينه بدل من » : حديث
 . « النساء قتل عن نهى » : وحديث
 . الردة بأهل خاص والنساء الرجال يف عام : األول احلديث

 . بالنساء خاص واملرتدات احلربيات يف عام : الثاني واحلديث
 ؟ املرتدة املرأة حكم فما

 . املرتدة على وخبصوصه النساء على بعمومه يدل : األول احلديث
 . املرأة على وخبصوصه املرتدة على بعمومه يدل : الثاني واحلديث

  سبب يف جاء ملا املرتدات دون باحلربيات خاص الثاني احلديث لكن
 فقال مقتولة امرأة ملسو هيلع هللا ىلص النيب ووجد الغزو يف كان ذلك أن احلديث

 . ذلك
 . تقاتل هذه كانت ما : قال أخرى طرق ويف

 . بالقتال خاص الثاني احلديث وأن تقتل املرتدة أن فالراجح وعليه

176 



 املثال الثالث املثال الثالث

 . « ينجس ال فإنه القلتني املاء بلغ إذا » : حديث
 أو طعمه أو لونه على غلب ما إال شيء ينجسه ال طهور املاء » : وحديث

 . « رحيه
 : أن الشارح ذكر

 . وغريه املتغري يف عام بالقلتني خاص : األول احلديث
 . املتغري يف خاص دونهما وما القلتني يف عام : الثاني واحلديث

 : الثاني خبصوص األول عموم فيخصص
 . تغري إذا إال ينجس ال القلتني بلغ إذا فاملاء

 : األول خبصوص الثاني عموم وخيصص
 . (يتغري مل وإن ينجس القلتني يبلغ مل إذا فاملاء)
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 مالحظات على املثال السابق مالحظات على املثال السابق

 

 ألنه خطأ وهو الشارح كالم من القوسني بني الذي الكالم -1
  واملنطوق مبنطوقه وليس األول مبفهوم الثاني عموم خصص

 يبلغ مل إذا : األول احلديث لفظ كان فلو ، املفهوم على مقدم
 . صحيًحا الشارح قول لكان ينجس فإنه القلتني املاء

  تصح مل الزيادة هذه (رحيه أو طعمه أو لونه على غلب ما إال) -2

والصحيح أن الذي خصص احلديث الثاني هو اإلمجاع القائم 

 .على أن املاء ينجس بالتغري 
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 اإلمجاع



 قال الجويني قال الجويني

اإلمجاع فهو اتفاق علماء العصر على حكم احلادثة ونعين بالعلماء ما أو
 الفقهاء ونعين باحلادثة احلادثة الشرعية 

جتتمع  الوإمجاع هذه األمة حجة دون غريها لقوله صلى اهلل عليه و سلم  
 أميت على ضاللة والشرع ورد بعصمة هذه األمة 

واإلمجاع حجة على العصر الثاني ويف أي عصر كان وال يشرتط انقراض  
 العصر على الصحيح 

فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعترب قول من ولد يف حياتهم وتفقه وصار  
 من أهل االجتهاد فلهم أن يرجعوا عن ذلك احلكم 

واإلمجاع يصح بقوهلم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك  
وقول الواحد من الصحابة ليس حبجة على غريه على القول  ،الباقنيوسكوت 
   اجلديد
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 :تعريف اإلمجاع  :تعريف اإلمجاع 

 .هو اتفاق علماء أهل العصر على حكم احلادثة  .هو اتفاق علماء أهل العصر على حكم احلادثة 

فال تضر 

خمالفة الواحد 

واالثنني وتضر  

 خمالفة الثالثة

العلماء أي ال  

يدخل العوام وال  

غري الفقهاء 

 كاللغويني مثًلا  

احلادثة  

 الشرعية 
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 هل اإلمجاع حجة ؟ هل اإلمجاع حجة ؟

 .اإلمجاع حجة شرعية 
 

 :الدليل 

 .« ال جتتمع أميت على ضاللة » :  ملسو هيلع هللا ىلصقول النيب  -1

 .اتفقت كلمة العلماء على أن اإلمجاع حجة إذا حصل  -2

 .« ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق » : حديث  -3
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 هل يشرتط يف اإلمجاع انقراض العصر ؟

 .اختلف العلماء يف ذلك 

فذهب بعضهم إىل أنه ال يشرتط فمتى حصل  

 .اإلمجاع ال ينقض وهذا القول اختاره اجلويين 

 .وذهب بعضهم إىل أنه يشرتط 

 .ويعرف انقراض العصر بأن ميوت أهله 

 .ويف ذلك خالف وهذا هو الصحيح 
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 ؟هل اإلمجاع خاص بعصر الصحابة 

  بل الصحابة بعصر خاص غري اإلمجاع
  ما على حجة فهو عصر يف حصل متى
 . العصور من بعده
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 أنواع اإلمجاع
 املعلوم من الدين بالضرورة

 اإلمجاع الصريح

 اإلمجاع السكوتي
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 النوع األول وحجيته

 :املعلوم من الدين بالضرورة  

 .وهذا أقوى أنواع اإلمجاع وهو حجة قطعية 

 ومنكره كافر  
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 النوع الثاني وحجيته

 : الصريح اإلمجاع

  هذا على مبوافقتهم اجلميع يصرح أن وهو
  لكن ، حصل متى حجة وهو الفعل أو القول

 . نادر الصحابة عصر بعد حصوله
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 النوع الثالث وحجيته
 

 :السكوتي اإلمجاع 
وهو أن ينتشر القول ويشتهر وال ينقل خالف فيه وال  

 .يعرتض عليه أحد من العلماء 
 

 ؟ حجة السكوتي اإلمجاع هل
  االحتياج وكثر املسألة واشتهرت الزمان تطاول إذا : قطعية حجة
 . املخالف بعدم فيقطع إليها
 تنقله اليت القرائن حتصل مل أو العصر ينقرض مل إذا : ظنية حجة

 . الظنية إىل القطعية من
 . واحد خمالف وجد إذا : حبجة ليس
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 س  و  ج س  و  ج

 إذا حبجة ليس السكوتي اإلمجاع كان ملاذا : س
  خمالفة إن قلنا أننا مع فقط واحد خالف

 ؟ تضر ال واالثنني الواحد

 حجة أنه السكوتي اإلمجاع يف األصل ألن : ج
  يكون أن واحد تكلم إن نأمن فال ظنية

 . اآلخر دون لقول موافقني الساكتون

 

189 



  جيوز فال قولني على اختلفوا إذا الصحابة أن إىل اجلمهور ذهب : س
  بأن قوهلم وبني القول هذا بني جنمع فكيف ، القولني أحد على اإلمجاع
 ؟ حجة اإلمجاع

 : أمرين أحد فيها حيصل فقهي حكم إىل وحتتاج حتدث مسألة أي نإ : ج
  ذلك على العصر انقرض فإذا اتفاق حيصل وال خالف حيصل أن : األول

  حصل وإذا . األقوال هذه أحد على جيمع أن ذلك بعد ألحد فليس اخلالف
  بعد اإلمجاع حصول جيوز من عند ظين إمجاع فهو ذلك بعد إمجاع

 . اخلالف
  بعد أحد خيتلف أن يصح فال خالف حيصل وال إمجاع حيصل أن : الثاني
 . العصور من يليه ما على حجة اإلمجاع ألن ؛ اإلمجاع ثبوت

  فيها اختلف مسائل وهناك القول بذلك اجلمهور يقول فكيف : س
 ؟ ذلك بعد اتفقوا ثم الصحابة

 أحد على ذلك بعد اتفقوا ثم الصحابة فيها اختلف اليت املسائل نإ : ج
 . ينقرض مل العصر ألن حجة إمجاعهم كان األقوال تلك

 . بعده اإلمجاع حصول جاز فلذا اخلالف يثبت فلم
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 الصحابيقول  الصحابيقول 

 ؟ حجة الصحابي قول هل
 : أمرين أحد يكون أن من خيلو ال الصحابي قول

 . خيالفه قوًلا غريه ويقول قوًلا يقول أن : األول
 . غريه على حجة ليس الصحابي فقول احلالة هذه ويف

 . الصحابة من خمالف له ينقل وال قوًلا يقول أن : الثاني
 . السكوتي اإلمجاع َقِبيل من هو احلالة هذه ويف

  االحتياج يكثر عامة مسألة وكانت اشتهر إذا قطعية حجة فيكون
  عنهم نقل بل خالفه أنه الصحابة من أحد عن ينقل ومل إليها

 . بعضهم موافقة

 .ويكون حجة ظنية متى مل حتصل القرائن السابقة 
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 باب األخبار



 قال اجلويين قال اجلويين
وأما األخبار فاخلرب ما يدخله الصدق والكذب واخلرب ينقسم إىل قسمني آحاد  

 ومتواتر  

مجاعة ال يقع التواطؤ على الكذب من   َييروفاملتواتر ما يوجب العلم وهو أن   
مثلهم إىل أن ينتهي إىل املخرب عنه ويكون يف األصل عن مشاهدة أو مساع ال عن  

 اجتهاد  

 واآلحاد هو الذي يوجب العمل وال يوجب العلم وينقسم إىل مرسل ومسند    

فاملسند ما اتصل إسناده واملرسل ما مل يتصل إسناده فإن كان من مراسيل غري    
الصحابة فليس ذلك حجة إال مراسيل سعيد بن املسيب فإنها فتشت فوجدت  

 مسانيد عن النيب صلى اهلل عليه و سلم  

تدخل على األسانيد وإذا قرأ الشيخ جيوز للراوي أن يقول حدثين أو   والعنعنة  
أخربني وإذا قرأ هو على الشيخ فيقول أخربني وال يقول حدثين وإن أجازه الشيخ 

 من غري قراءة فيقول أجازني أو أخربني إجازة 
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 ما اخلرب؟ ما اخلرب؟
 .هو ما يدخله الصدق والكذب لذاته  :اخلرب 

 .قد ال حيتمل الكذب لكونه كالم اهلل تعاىل : أي 

 .مثًلا مستحيًلا وقد ال حيتمل الصدق لكونه 

 :تنقسم األخبار إىل 

 وآحادمتواتر 
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 :اخلرب املتواتر  :اخلرب املتواتر 

أن يروي اخلرب مجاعة ال يقع التواطؤ على  هو 
 الكذب منهم  

 ( .حبيث يستحيل اجتماعهم على الكذب)

 :بشرط 

 .أن يكون عن مشاهدة أو مساع 

 .يفيد العلم القطعي : هذا اخلرب 

 اإلخبار عن وجود بلد امسها الصني  : مثال 
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 :اخلرب اآلحاد  :اخلرب اآلحاد 

 اخلرب الذي مل يستجمع شروط التواتر  هو 

 .( بشرط أن يستجمع شروط اخلرب الصحيح)

 ماذا يفيد

 .هذا اخلرب يفيد العمل ، ويفيد العلم الظين 

وقد حيتف به من القرائن ما توصله إىل العلم  
 .القطعي 
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 :مالحظات  :مالحظات 
  خرب إن : اجلويين قال ولذا ظنًيا يكون ال املتكلمني عند العلم*

 . العلم دون العمل يفيد اآلحاد
 : نوعني إىل الواحد خرب قسَّم اجلويين*

 . إسناده اتصل ما وهو : املسند

 . إسناده يتصل مل ما وهو : املرسل

 . حجة فهو الصحابة مراسيل من كان إن : وقال

  مراسيل إال حبجة فليس الصحابة غري مراسيل من كان إن
 . املسيب بن سعيد

 . مسنده فوجدت عنها فتش سعيد مراسيل أن : السبب
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 اخلربطرق حتمل  اخلربطرق حتمل 

 . الطالب ويسمع الشيخ يقرأ أن  1
 . حدثين : بقوله عنها يعرب وهذا

 . الشيخ ويسمع الطالب يقرأ أن  2
 . أخربني : بقوله عنها يعرب وهذا
 . حدثين : يقول أن هنا جيوز ال : اجلويين قال
 . الشيخ عن بالرواية اإلعالم القصد ألن جيوز : احمللي قال

 . اإلجازة  3
 . أجازني : يقول أن بد فال

 : عن الراوي قال إذا 4
 . متصل فالسند بالتدليس معروف غري كان إذا
 . بالتحديث يصرح أن إىل متصل غري فالسند بالتدليس معروًفا كان إذا

 
198 



 :الدليل الرابع 

 القياس
199 



 قال اجلويين قال اجلويين
وأما القياس فهو رد الفرع إىل األصل بعلة جتمعهما يف احلكم وهو ينقسم إىل ثالثة  

 أقسام إىل قياس علة وقياس داللة وقياس شبه  

فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم وقياس الداللة هو االستدالل    
بأحد النظريين على اآلخر وهو أن تكون العلة دالة على احلكم وال تكون موجبة  

 للحكم  

 وقياس الشبه هو الفرع املرتدد بني أصلني وال يصار إليه مع إمكان ما قبله    

ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا لألصل ومن شرط األصل أن يكون ثابتا بدليل    
 متفق عليه بني اخلصمني  

 ومن شرط العلة أن تطرد يف معلوالتها فال تنتفض لفظا وال معنى    

ومن شرط احلكم أن يكون مثل العلة يف النفي واإلثبات أي يف الوجود والعدم فإن    
 وجدت العلة وجد احلكم والعلة هي اجلالبة للحكم  
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 تعريف القياس تعريف القياس
 : معنيني على يطلق اللغة يف القياس

 : التقدير : األول

 . به يقدر أي باملرت القماش يقاس : يقال 

 :  املساواة : والثاني

 . يساويه ال أي بفالن يقاس ال فالن : يقال

 :  وهو يف االصطالح 

 فرع على أصل يف حكم جبامع بينهما  محل 
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 أركان القياس أركان القياس
 : أربعة القياس أركان أن يتضح التعريف من

 . حكمه معرفة املراد : فرع      1

 . عليه املقيس وهو حكمه املعروف : أصل      2

 . األصل حكم أي : حكم      3

 . والفرع األصل بني اجلامعة العلة أي : بينهما جامع      4

 وحكم الفرع هو ناتج القياس
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 مثال على القياس مثال على القياس
  على قياسًا اجلمعة لصالة النداء وقت اإلجارة حرمة
   ، البيع

 . اجلمعة لصالة النداء وقت البيع : فاألصل

 . اجلمعة لصالة النداء وقت اإلجارة : والفرع

 . احلرمة : األصل وحكم

 . الصالة عن االنشغال :  والعلة

 . اإلجارة حرمة : القياس وناتج
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 القياسشروط صحة  القياسشروط صحة 

 يكون حكم األصل ثابتًا بالدليل أن -

ــه        أن - يكــون حكــم األصــل معقــول املعنــى ، حتــى ميكــن أن يســتخرج من
 .اليت حناول تعديتها إىل الفرع العلة 

توجــد العلــة بتمامهــا يف الفــرع ، وال يشــرتط وجودهــا علــى ســبيل      أن - 
 .القطع بل يكفي يف ذلك غلبة الظن 

 يكون الفرع منصوصًا على حكمه مبا خيالف األصل  أال -

يكون حكم الفرع مساويًا حلكم األصل ، فـإذا اشـرتكا يف علـة مـثاًل     أن -
وجــب أن يثبــت للفــرع مــا ثبــت لألصــل فــال يصــح أن يقــاس منــدوب علــى       

 .واجب مثاًل 

لشروطها ، وستأتي شروط العلة مستكملة تكون العلة صحيحة أن -    

 .بالتفصيل إن شاء اهلل 
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 مراتب إحلاق الفرع باألصل مراتب إحلاق الفرع باألصل

 .أن يكون املسكوت عنه أوىل باحلكم من املنطوق به : األوىل

 .أن يكون املسكوت عنه مساويًا للمنطوق به يف احلكم : الثانية 

 .أن ال يكون املسكوت عنه أوىل أو مساوي للمنطوق به يف احلكم : الثالثة 
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 املرتبة األوىل املرتبة األوىل

يكون املسكوت عنه أوىل باحلكم  أن 

 .من املنطوق به 
قياس حرمة الضـرب علـى حرمـة التـأفف يف قولـه      : مثاله

 . [23: اإلرساء ]﴾    ھ ھ ھ  ہ ہ ہ﴿  :تعاىل 

قياس جلي أو قياس األوىل عند الشافعية ، : وهذا يسمى 

 .اخلطاب عند احلنفية فحوى ويسمى 
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 املرتبة الثانية املرتبة الثانية

يكون املسكوت عنه مساويًا  أن 
 .للمنطوق به يف احلكم 

قيـاس حرمـة حـرق مـال اليتـيم علـى حرمـة        : مثال ذلك 
 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ : أكلــه يف قولــه تعــاىل  

 . [1: النساء ]﴾  ک ڑ  ڑ ژ ژ

قيـاس جلـي أو قيـاس يف معنـى الـنص عنـد       : وهذا يسمى 
 .الشافعية ، وبداللة النص عند احلنفية 
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 املرتبة الثالثة املرتبة الثالثة

مساوًيا ال يكون املسكوت عنه أوىل أو أن 
 .للمنطوق به يف احلكم 

 يكون الصحيح القياس شروط توافرت إذا هنا واإلحلاق
 . به العمل وجيب راجحًا ظنًا مظنونًا
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 مالحظات مالحظات
 . علة عن للبحث حيتاجان ال والثاني األول النوع*

 : بينهما والفرق

  ، اللفظ مبجرد باللغة عارف كل يعرفه : األول أن

 عن اجملتهد تصرف فيه والفرع األصل بني الشبه وجوه : الثـانيو
 . العلة عن البحث

 قياس : والثالث ، (جلي قياس) يسميان والثاني األول النوع*
 خفي

 . قياسًا يسموهما ومل والثاني األول اعتربوا القياس منكرو*
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 العلةتعريف  العلةتعريف 

   : اللغة يف العلة

  ، املرض على تطلق

  ، الفعل على الباعث و

 . الشيء وجود وجوده من يلزم وما

  : االصطالح يف والعلة

 . عليه الشرعي احلكم لبناء يصلح منضبط ظاهر وصف
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 شروط العلة شروط العلة
 : هي العلة شروط

 . ظاهرًا وصفًا تكون أن *

 . منضبطة تكون أن *
 . للحكم مناسبًا وصفًا تكون أن *

 العلة القاصرة العلة هذه يف ويدخل متعدية بل قاصرة العلة تكون ال أن *
 . التعبدية

 . اعتبارها الشارع ألغى اليت األوصاف من تكون ال أن *

 . مطردة تكون أن *
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 أنواع القياس أنواع القياس

 .قياس العلة  -1

 .قياس الداللة  -2

 .قياس الشبه  -3
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 :قياس العلة  :قياس العلة 

   : اجلويين قال
 للحكم موجبة فيه العلة كانت ما

 : الشارح قال
   العلة عند أي

 عنها ختلُفه عقاًل َيحُسن ال حبيث
 بعلة التحريم يف للوالدين التأفيف على الضرب كقياس

 . اإليذاء
   

 . ذكره السابق األوىل قياس هو
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 قياس الداللة قياس الداللة

 

   : اجلويين قال
   اآلخر على النظريين بأحد االستدالل هو

 موجبة تكون وال احلكم على دالة العلة تكون أن وهو
 . للحكم

   : احمللي قال
 . تام مال أنهما جبامع البالغ مال على الصيب مال كقياس

  : يقال أن وجيوز
 . حنيفة أبو قال كما الصيب مال يف جيب ال
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 قياس الشبه قياس الشبه

 : هو
 . شبًها بأكثرهما فيلحق أصلني بني املرتدد الفرع
  ليس وصًفا والفرع األصل بني اجلامع يكون عندما يكون وهذا
 . مشرتك وصف بل ، احلكم يف بعلة

 : مثاله
 : احمللي قال

  حيث من احلر اإلنسان بني الضمان يف مرتدد فإن أتلف إذا العبد
 . مال إنه حيث من البهيمة وبني آدمي إنه

  ويوقف ويورث يباع أنه بدليل احلر من شبًها أكثر باملال وهو
 . قيمته من نقص مبا أجزاؤه ويضمن

 

215 



 :الدليل اخلامس 

 الرباءة األصلية
 وهو ما عنون له املصنف باحلظر واإلباحة 
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 قال اجلويين قال اجلويين
 وأما احلظر واإلباحة 

الناس من يقول إن األشياء على احلظر إال ما أباحته فمن 

الشريعة فإن مل يوجد يف الشريعة ما يدل على اإلباحة 

 يتمسك باألصل وهو احلظر 

ومن الناس من يقول بضده وهو أن األصل يف األشياء أنها  

 الشرععلى اإلباحة إال ما حظره 
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 األصل يف األشياء األصل يف األشياء
هي أننا إذا طلبنا نص : فائدة البحث عن األصل يف األشياء 

الشارع على حكم شيء فلم جند نصا يدل على حكمه رجعنا إىل 
 ..األصل فحكمنا به حتى يرد ما يغريه 

 ما األصل يف األشياء ؟
 األصل احلظر: من العلماء من قال 

 ومن العلماء من قال األصل اإلباحة 
 :والصحيح التفصيل وهو أن : قال الشارح 

 األصل يف املنافع اإلباحة
 األصل يف املضار التحريم
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 مالحظات مالحظات
اختلف العلماء يف هذه املسألة أصوليا ، لكنهم يف الفروع ال 

 :خيتلفون فيما ذكره الشارح ، والسبب يف ذلك 

حكم األعيان املنتفع بها قبل ورود الشرع ،  : أن أصل هذه املسألة 

وهذه املسالة إمنا رمسها املعتزلة ليدللوا على أن العقل له مدخل 

يف األحكام ، ولذا فمن العلماء من قال قبل ورود الشرع مسألة 

 وبعد وروده مسألة أخرى وهذا اختيار الشارح

هما مسألة واحدة وهذا ظاهر اختيار  : ومن العلماء من قال 

اجلويين وهو قول أكثر العلماء وهم يرون أن ما كان هذا حاله 

 .فقد دل الشرع على اإلباحة 
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 الدليل السادس 

 االستصحاب

220 



 قال اجلويين قال اجلويين

ومعنى استصحاب احلال الذي حيتج به أن  

 يستصحب األصل عند عدم الدليل الشرعي  
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 ما االستصحاب؟ ما االستصحاب؟

 :االستصحاب هو 

 .استدامة ما كان ثابتًا  
إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا  : أي 

 .حتى يرد الدليل بالنقل عن ذلك 
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 أنواع االستصحاب أنواع االستصحاب

 :النوع األول 

 استصحاب الرباءة األصلية أو العدم األصلي

 : النوع الثاني 

 استصحاب دليل الشرع
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 النوع األول النوع األول

هو احلكم على الشيء باألصل فيه حتى يرد  
 :ما يغري هذا األصل 

 إباحة ركوب الطائرات: واألصل يف املنافع اإلباحة  مثل 

 حتريم شرب الدخان: واألصل يف املضار التحريم مثل 

 مثل عدم وجوب صيام شهر رجب: واألصل يف العبادات املنع 

 :حكمه 
 هو حجة اتفاقا
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 النوع الثاني  النوع الثاني 

يف : هو استدامة ما ثبت بالدليل يف الزمن األول 
 .الزمن الثاني حتى يرد ما يغريه 

 (ثبوت أمر يف الزمن الثاني لثبوته يف الزمن األول ) أو 

 استصحاب العموم حتى يرد اخلصوص: ومنه 

 استصحاب النص حتى يرد الناسخ: و 

 :حجيته 
 اجلمهور على حجيته خالفا لبعض احلنفية

 ال زكاة يف عشرين ديناًرا ناقصة تروج رواج الكاملة: مثال الشارح 
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 باب

 ترتيب األدلة
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 قال اجلويين قال اجلويين
 وأما األدلة 

 اجللي منها على اخلفي فيقدم 

 للعلم على املوجب للظن واملوجب 

 على القياس والنطق 

 اجللي على اخلفي والقياس 

وجد يف النطق ما يفسر األصل يعمل بالنطق وإال فإن 

 فيستصحب احلال 
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 القـــــــــاعدة القـــــــــاعدة
 . منه األقل على األقوى الدليل يقدم

 . اخلفي على اجللي يقدم -1

 . اجملازي املعنى على احلقيقي املعنى يقدم

 . املؤول املعنى على الظاهر املعنى ويقدم

 . للظن املوجب على للعلم املوجب يقدم -2

 . اآلحاد على املتواتر يقدم

 . (سبق الذي الوجه على بينهما فيجمع واخلاص العام عدا فيما)
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 . اجللي القياس على النطق يقدم -3

 . اخلفي القياس على اجللي القياس يقدم -4

  فيبقى األصل يغري ما األدلة يف يوجد مل إذا-5

 . يغريه ما يرد حتى به ويعمل عليه
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   باب
 الفتوى
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 قال اجلويين قال اجلويين
ومن شرط املفيت أن يكون عاملا بالفقه أصال وفرعا خالفا ومذهبا وأن يكون 

إليه يف استنباط األحكام  ج احيتكامل األدلة يف االجتهاد عارفا مبا 

 فيهاوتفسري اآليات الواردة يف األحكام واألخبار الواردة 

ومن شروط املستفيت أن يكون من أهل التقليد وليس للعامل أن يقلد  

 والتقليد قبول قول القائل بال حجة  

فعلى هذا قبول قول النيب صلى اهلل عليه و سلم يسمى تقليدا ومنهم من    

 قال التقليد قبول قول القائل وأنت ال تدري من أين قاله  

فإن قلنا إن النيب صلى اهلل عليه و سلم كان يقول بالقياس فيجوز أن    

 يسمى قبول قوله تقليدا 
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 واملستفيتاملفيت  واملستفيتاملفيت 

 : وهي ، فقط مسائل ثالث سوى اجلويين يذكر مل

 . املفيت شروط بعض -1

 . املستفيت هو من -2

 . غريه يقلد أن للعامل هل -3
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 .شروط املفيت : األوىل  .شروط املفيت : األوىل 
 . األحكام منها تستنبط اليت اآليات بتفسري عامًلا يكون أن -1
 . األحكام منها تستنبط اليت باألخبار عامًلا يكون أن -2
 . وخالًفا وفروًعا أصوًلا بالفقه عامًلا يكون أن -3
 : وهي ، االجتهاد بآالت عامًلا يكون أن -4
   : اللغة 

 . والسنة الكتاب فهم من به يتمكن مبا
   : األصول 

 . األحكام استنباط بكيفية عامًلا يكون بأن
   : املصطلح 

 . األخبار من املردود من املقبول مييز أن يستطيع بأن
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 املسألة الثانية والثالثة املسألة الثانية والثالثة

 : املستفيت هو من : الثانية

  هو» املفيت يسأل أن له حيق الذي أي : املستفيت

 «املقلد

 . االجتهاد درجة يبلغ مل من كل : أي

 . غريه يقلد أن للعامل هل : الثالثة

 . االجتهاد فرضه بل غريه يقلد أن للعامل ليس
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 باب

 االجتهاد 
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 قال اجلويين قال اجلويين
وأما االجتهاد فهو بذل الوسع يف بلوغ الغرض فاجملتهد إن كان كامل  

اآللة يف االجتهاد يف الفروع فأصاب فله أجران وإن اجتهد وأخطأ فله أجر 
 واحد  

جمتهد يف  كل »ومنهم من قال كل جمتهد يف الفروع مصيب وال جيوز   
ألن ذلك يؤدي إىل تصويب أهل الضاللة   «مصيباألصول الكالمية 

 واجملوس والكفار وامللحدين  

من قال ليس كل جمتهد يف الفروع مصيبا قوله صلى اهلل عليه و  ودليل 
 سلم من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد  

ووجه الدليل أن النيب صلى اهلل عليه و سلم خطأ اجملتهد تارة وصوبه    
 أخرى 
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 واالجتهادالتقليد  واالجتهادالتقليد 

 : مسائل أربع اجلويين ذكر

 . التقليد هو ما -1

 . تقليد النيب قبول هل -2

 . االجتهاد هو ما -3

 . مصيب جمتهد كل هل -4
 : يلي كما ذلك وبيان
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 تعريف التقليد تعريف التقليد

 :التقليد هو 

 .قول القائل بال حجة يذكرها قبول  

 .أو قبول قول القائل دون أن تدري من أين قاله 
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 تقليد؟صلى اهلل عليه وسلم النيب هل قبول قول  تقليد؟صلى اهلل عليه وسلم النيب هل قبول قول 
 ؟ جيتهد أن وسلم عليه اهلل صلى للنيب هل : وهي مسألة على اجلويين بناها

 . بتقليد ليس قوله فقبول ال قلنا إن : قال
 . تقليد قوله فقبول نعم قلنا وإن

 : الصحيح

 . جيتهد أن وسلم عليه اهلل صلى للنيب أن
  اهلل صلى النيب قول ألن «تقليد» يسمي وال «اتباع» يسمي قوله وقبول

 . بذاته حجة وسلم عليه
 . تقليًدا يسمي ال احلجة واتباع
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 تعريف االجتهاد تعريف االجتهاد

 : االجتهاد 

 .الغرض بذل الوسع يف بلوغ هو 
 :ويف أصول الفقه 

بذل الوسع يف معرفة احلق من أدلته  : هو 

 .ممن استكمل آلته 
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 مصيب؟هل كل جمتهد  مصيب؟هل كل جمتهد 

 : إىل الدين املتكلمون قسم

 . العقيدة مسائل : أصول -1

 . الفقه مسائل : فروع -2
 

 : قالوا ثم

 . مصيب جمتهد كل إن يقال أن جيوز ال : األصول يف
 . الضاللة أهل تصويب إىل يؤدي هذا أن : والسبب

 

 : اختلفوا فقد الفروع أما
 . مصيب جمتهد كل : قال من فمنهم
 . مأجور جمتهد كل وإمنا مصيًبا جمتهد كل ليس : قال من ومنهم
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 : يقال أن الصحيح

 احلق لكن مأجور جمتهد كل أن يف والفروع األصول بني فرق ال

 . يتعدد ال واحد

 . أجران فله احلق أصاب فإن

 . واحد أجر فله احلق يصب مل وإن

 . مصيب جمتهد كل فليس : وعليه

 يؤمن أال ملسو هيلع هللا ىلص النيب دعوة بلغته أحًدا يسع فال الرسالة بلوغ يف أما

  أو كان يهودًيا بي يسمع ال بيده نفسي والذي »ملسو هيلع هللا ىلص لقوله به

 . « النار اهلل أدخله إال بي يؤمن ال ثم نصرانًيا
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 الدليل على أن احلق واحد ال يتعدد  

 :ملسو هيلع هللا ىلص قول النيب هو 

إذا اجتهد احلاكم فحكم فأصاب فله أجران ، وإذا  » 

 .« حكم وأخطأ فله أجر واحد 

 

243 



 

مت كتاب شرح الورقات 

 حبمد اهلل تعاىل
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